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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, president. Esperança Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ningú més? 

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2494/12, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, pel qual se solAlicita que la Comissió  d'Assumptes
Institucionals i Generals, mitjançant el persident del
Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del Sr.
José Alcaraz, delegat del Govern de les Illes Balears a l'illa
de Formentera, per tal de defensar la seva idoneitat al
càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern.

El primer punt de l’ordre de dia d’avui consisteix en el debat
i la votació de l’escrit RGE núm. 2494/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, mitjançant el president del Parlament,
adopti l’acord de recaptar la presència del Sr. José Alcaraz,
delegat del Govern de les Illes Balears a l’illa de Formentera,
per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l’acció de Govern.

Entenc que aquesta compareixença no fa falta incorporar-la
perquè ja s’entén que després hi ha la compareixença que ha
demanat el Partit Socialista.

II. Compareixença RGE núm. 2822/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del Sr. José Alcaraz, delegat
del Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera, per
tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l'acció de govern.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença RGE núm. 2822/12, del Sr. José Alcaraz,
delegat del Govern de les Illes Balears a l’illa de Formentera,
solAlicitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal de defensar
la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l’acció
de govern. 

Així mateix, donant compliment a l’acord adoptat al primer
punt de l’ordre del dia, la compareixença es regula per la
resolució de presidència del Parlament de les Illes Balears de
dia 23 de novembre de 2011.

A continuació donam la benvinguda al Sr. José Alcaraz,
delegat del Govern de les Illes Balears a Formentera, qui té la
paraula per tal de fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. DELEGAT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS A FORMENTERA (José Manuel Alcaraz i
Escandell):

Bon dia a tothom. Sr. President de la comissió. Senyors
diputats i diputades. Compareix avui de bon gust davant aquesta
comissió agraint, en primer lloc, la seva petició de
compareixença que permet la Llei de la bona administració i del
bon govern, i em pos a la seva disposició no només avui sinó a
qualsevol dia i hora que així ho considerin oportú. La
transparència sempre és positiva i tot el que sigui posar llum on
abans hi podia haver foscor va en benefici de la democràcia i,
per tant, m’hi trobaran. 

Començaré la primera part de la meva intervenció parlant
del meu currículum. Vaig néixer a Eivissa, ja que a Formentera
encara no teníem hospital ni sala de parts, el 18 de juny de 1979,
per tant, tenc 33 anys. Com a bon formenterer conec la meva
illa i els problemes de la doble i triple insularitat marquen les
nostres vides. Així, una vegada acabat el batxillerat, com molts
de joves vaig sortir de la nostra illa camí de Barcelona per
estudiar Gestió de l’Administració Pública a la Universitat
Pompeu Fabra. Una vegada vaig acabar, immediatament vaig
començar Economia a la Universitat de Barcelona a les tardes
mentre els matins vaig començar a treballar al holding Fenix
Inversions. La meva tasca era adjunt a la cap de Recursos
Humans. Transcorregut un temps la cap de recursos humans va
marxar i vaig assumir les seves competències de forma interina.
Val a dir que durant aquests anys he continuat la meva formació
mitjançant un postgrau de direcció comptable a l’IDEC de la
Pompeu Fabra i un PDD de gestió empresarial impartit per la
Universitat de Navarra. 

La següent feina va ser a l’empresa VidaCaixa del Grup La
Caixa, també a Barcelona. Al mateix temps, i amb ganes de
tornar a les nostres illes, vaig fer les proves per entrar a La
Caixa, la cosa va anar bé i vaig començar a treballar a una de les
oficines de l’entitat financera, aquesta vegada a Palma de
Mallorca. 

Els meus anys fora de les Illes no varen fer que m’allunyés
del meu interès per la política ni del meu partit, el Partit
Popular, al qual estic afiliat des dels setze anys. Quan el maig de
2005 la política va tocar a la meva porta no ho vaig pensar dues
vegades, a pesar que deixava un treball que podia ser per a tota
la vida per una aventura que mai no se sap com pot acabar. Als
dos anys que vaig estar, des de maig de 2005, com a cap de
gabinet de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia els
varen succeir quatre anys com a assessor del diputat per
Formentera la passada legislatura. I ara, com ja saben, des del
25 de maig d’enguany exerceixo com a delegat del Govern a
Formentera. ParalAlelament des del 2009 som conseller del Partit
Popular al Consell de Formentera i des del 2011 som el
portaveu del grup. 

Aprofito per dir que a pesar d’haver d’escoltar com des d’un
dels grups avui representats se m’acusava de cobrar dos sous ja
els dic que això mai no ha passat i que els cent euros que cobro
de dieta per assistència a comissions o a plens del consell els
destino a organitzacions de Formentera, com Formenterers
Solidaris, Associació Pau Mayans d’alAlots autistes i a altres de
nivell nacional com la Fundació Vicenç Ferrer o l’Associació
Nacional contra el Càncer.
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La creació de la figura del delegat del Govern ha estat
avalada de forma pràcticament unànime pel Consell Consultiu
i en el seu informe es deixa ben clar que en cap cas la creació de
la delegació suposa una minva de competències del Consell de
Formentera. La meva figura com a delegat, a pesar d’estar
adscrita a la Conselleria de Presidència, és transversal i afecta
totes les conselleries del Govern amb la prioritària funció de
coordinar, impulsar i establir les polítiques del Govern balear a
Formentera. 

Com saben, a cada illa, des de fa anys, hi ha diversos
delegats de conselleries i en el cas de Formentera el delegat
corresponent sempre ha assumit la coordinació de la seva
conselleria des d’Eivissa. Aquesta dependència no era el que
volia el Partit Popular i per aquest motiu es va posar al
programa electoral, independentment de qui guanyàs al Consell
Insular de Formentera. I així ho poden trobar al punt 10 de
l’apartat d’economia i comerç del programa electoral. El que
tampoc no volíem és que s’anomenessin delegats d’una o de deu
conselleries depenent del govern de torn. Per aquest motiu es
crea una figura única de delegat per assumir la coordinació de
totes les competències. 

Des del primer moment del meu nomenament he fet un
sobreesforç per demanar al Consell de Formentera colAlaboració
i coordinació ja que si les diferents administracions treballen
així els beneficiats seran els ciutadans, tot el contrari si les
administracions estan enfrontades.  

Ara els faré un repàs sobre les principals qüestions a les
quals he participat durant aquests quasi sis mesos de feina. 

Començaré parlant del SOIB. A Formentera, ara mateix, el
servei d’ocupació disposa d’un local nou de 200 metres quadrats
que encara, malauradament, no pot emprar. Crec que ara que
s’acaba la temporada turística i una gran part dels treballadors
i treballadores se’n van a l’atur és molt important que se
solucionin d’una vegada per totes els problemes que posa
l’empresa Telefònica per instalAlar unes simples línies
telefòniques al nou local i que les dues treballadores que hi ha
al local antic puguin fer el trasllat de forma immediata. 

Una vegada que es va pagar aquest estiu el deute existent
que va deixar l’anterior govern a l’empresa constructora
l’empresari va donar els butlletins al SOIB perquè aquest
pogués donar d’alta el servei de llum i de telefonia al local. Era
un tema important i tots hem estat a sobre, però tots els que
vivim a Formentera sabem que tot el que costa als altres indrets
a la nostra illa costa un poc més. 

Com saben aquest local té 200 metres quadrats, és el que
varen triar, a més, per ubicar la Delegació del Govern. Creim
sincerament que un local en el qual l’anterior govern es va
gastar 200.000 euros en la reforma, uns 4.000 en els mobles i
que es paguen 2.000 euros mensuals pel seu lloguer des de
febrer de 2009, a pesar d’estar tancat, i que disposa, a més, de
la sala d’atenció al públic, de tres despatxos i una sala de
formació, era molt important treure-li tot el suc possible. A més,
amb la contractació, que si tot va bé, contempla el SOIB d’un
nou orientador laboral es pot donar a aquest nou local tot un
seguit de noves funcions, un espai als empresaris a la nostra illa
perquè puguin realitzar tasques de selecció de personal,
permetre reunions dels empresaris de la nostra illa amb els

tècnics i directors generals dels diferents departaments de la
comunitat entre els quals m’incloc, permetre un espai
d’entrevistes que fan els orientadors professionals per trobar
feina, crear una aula tecnològica per adaptacions formatives i
per educació formativa, destinar un espai per poder consultar el
correu electrònic i comunicar-se o comunicar-se per via
telefònica o fax amb les empreses o entitats que han obert
processos de selecció de personal. Com ja els dic, aquest espai
en aquests moments es troba tancat, però és qüestió de dies
poder-lo obrir.

En matèria educativa l’esforç dels professors, mestres,
equips directius, FEP, funcionaris de conselleria i de
delegacions territorials i alts càrrecs és digne de reconèixer.
Amb menys recursos es fa una gran feina perquè la qualitat
educativa no disminueixi. A Formentera les dades provisionals
del curs 2012-2013 són de 1.143 alumnes matriculats, 131
professors i mestres als tres colAlegis públics, un colAlegi
concertat i un institut d’educació secundària. A més, s’ha
implementat, s’implementa aquest curs, el pla pilot plurilingüe
al colAlegi públic de La Mola per a aquest curs, com ja dic,
2012-2013 que, a més, s’ha acollit amb gran entusiasme pel
personal i pels pares i mares dels alAlots que van a aquest
colAlegi.

A Formentera podem dir que l’inici del curs s’ha fet sense
sobresalts i sense que s’arribessin a fer realitat, per sort, les
catastròfiques previsions que es feien des d’alguns sectors. La
presidenta de la Federació d’AMPA de Formentera reconeixia
ahir a la ràdio que a Formentera el curs havia començat amb
normalitat.

He assistit a diverses reunions amb directors de centres, però
també amb els professors i mestres que a Formentera s’han
associat per no perdre el contacte amb la realitat del món
educatiu de la nostra illa. És veritat que en un principi es va
arribar a parlar de suprimir tots els cicles formatius de
Formentera per l’escassa demanda que hi havia i per no complir
els ràtios exigits. Però després de tractar el tema es va reconduir
la situació i es mantenen a Formentera els mateixos cicles
formatius i de PQPI. Els d’administració es fan de forma
semipresencial i al de cuina i de cambrer s’aconsegueix un
important estalvi únicament amb el canvi d’ubicació.

Som molt sensible a les peticions del món educatiu i no
tenguin cap dubte que per a mi qualsevol de les seves demandes
és totalment prioritària dins la meva agenda d’actuacions i
objectius. Crec sincerament que amb el meu nomenament el
sector educatiu sap que no tenc una vareta màgica per
solucionar els problemes que puguin sorgir, però també saben
que he lluitat i lluitaré amb totes les meves forces per al bé de
la qualitat educativa de la nostra illa.
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En matèria mediambiental, vaig tenir la sort de començar la
meva etapa com a delegat del Govern acompanyant a una
representació de la Plataforma d’afectats per la delimitació de
costes a una reunió a Madrid amb la cúpula del Ministeri de
Medi Ambient. Per primera vegada vàrem veure que les nostres
reclamacions eren escoltades i ben rebudes a Madrid. No només
això, se’ns va prometre que Formentera tendria un tracte
específic i així va ser quan el Govern central va presentar el
projecte de reforma de la llei. Ara toca passar al procés
parlamentari i una vegada aprovat, el Govern central haurà de
fer una nova delimitació de la costa de Formentera en un màxim
de dos anys. No és una victòria de José Alcaraz ni de José
Ramon Bauzá és una victòria de tot el poble de Formentera.

Una patata calenta d’aquest nou govern va ser el tema dels
fondeigs d’iots turístics i recreatius a les zones de posidònia del
parc natural de Formentera: Espalmador, Caló de S’Oli i Illetes.
El nou govern es va trobar molta feina per fer en aquest sentit
ja que l’anterior no va mostrar tot l’interès que tocava en un
tema que és tan important per mantenir les nostres aigües
cristalAlines. El Govern demostra, amb la posada en marxa de
més mesures que mai, que es pren seriosament la protecció de
les praderies de posidònia oceànica de Formentera i aquestes
actuacions contribueixen a protegir l’aigua transparent que
diferencia Formentera de la resta de destinacions turístiques. 

Les mesures més importants aplicades a l’àmbit de
Formentera contemplaven aquest estiu la instalAlació de 67 boies
ecològiques; la vigilància amb tres barques a la zona del parc a
Formentera, complementades amb la feina dels agents de medi
ambient i coordinats amb la Guàrdia Civil de la Mar, a més de
la impressió de vint mil fulletons informatius sobre els valors de
la posidònia que, recordem, forma part de la declaració
Patrimoni de la Humanitat d’Eivissa, i la creació d’una aplicació
App per a telefonia mòbil que et permet informar-te al moment
si et trobes a una zona de posidònia o un fons d’arena. 

El pla de regulació dels fondeigs a zones considerades LIC,
que gestiona la Conselleria de Medi Ambient, ha registrat a
Formentera 4.038 fondeigs en el període comprés entre l’1 de
juny i el 30 de setembre. Dels vuit camps de boies que el
Govern ha instalAlat a les zones LIC del litoral balear el de
S’Espalmador, a Formentera, amb 2.729 ocupacions ha estat el
que ha rebut més embarcacions mentre que al Caló de S’Oli
amb 1.309 ocupacions ha estat el cinquè més visitat de totes les
illes. Per la seva banda, el servei de vigilància de les zones LIC
va detectar a Formentera 383 casos d’embarcacions que varen
ancorar o intentaven ancorar sobre fons de posidònia, a les quals
se les va obligar a canviar de posició a fons d’arena. 

La gran demanda que tenen les boies ecològiques a
Formentera incentiven l’executiu autonòmic, i així ho he
demanat, a augmentar el nombre de boies ecològiques al parc
natural de Ses Salines, per tal d’evitar possibles fondeigs
irregulars. La feina del Govern ha de continuar en la mateixa
línia, sense baixar la guàrdia i preparant noves mesures per a
l’estiu que ve. 

També he assistit a diverses reunions per fer front a les
festes a vaixells, les famoses party boat, que es fan als indrets
del parc natural, una pràctica que va en augment i que a l’igual
que el control del fondeig irregular s’ha de controlar amb una
total coordinació dels efectius de medi ambient, de la Direcció
General de Transport Marítim, de la Guàrdia Civil de la Mar i
de la Demarcació de Costes.

Durant aquests mesos també s’ha obert, amb un horari fix,
el centre d’interpretació de Can Marroig, un centre que ofereix
tota una extensa mostra de les virtuts del nostre parc natural. El
meu objectiu ara és augmentar aquest horari i fer de la finca
pública un vertader espai obert per als formenterers i per als
turistes que ens visiten.

Al principi parlava de colAlaboració amb el Consell de
Formentera i el projecte per portar l’aigua potable i el servei de
clavegueram als nuclis urbans d’Es Caló i la Mola encara
estarien sense acabar i dins un calaix, com se’l va trobar l’actual
govern, si no hagués estat per aquesta colAlaboració que vaig
demanar a totes les parts. Ara, aquest servei ja és una realitat a
pesar que molts ciutadans ho veien els anys anteriors com una
cosa ja a solucionar a molt llarg termini. 

Una altra mostra de la inequívoca voluntat de solucionar
problemes d’aquest govern és el de la dessaladora de
Formentera, la més antiquada i rovellada, així com sona, de la
nostra comunitat. El Govern, a través d’ABAQUA, treballa a
marxes forçades per fer una renovació integral de la planta per
augmentar la qualitat d’aigua produïda, millorar la qualitat de
l’aigua perquè no es tornin a produir els problemes de salubritat
dels darrers tres estius, i canviar una maquinària i
infraestructura obsoleta. Tot això es vol fer, si tot va com toca,
perquè una primera fase del projecte ja estigui en funcionament
el proper estiu, cosa que evitaria gran part dels problemes que
té l’actual planta.

Pel que fa al transport, el transport marítim per a la gent de
Formentera és fonamental i per aquest motiu, des del meu lloc,
he tengut una relació constant amb el director general de
Transport Marítim, també amb el director general del Tresor i
amb les navilieres perquè en una situació de crisi tan forta com
la que vivim es pugui pagar aquest any gran part del deute que
des del darrer trimestre de 2010 hi havia amb les companyies
pel descompte de resident. Assegurar una partida realista i que
cobreixi les despeses reals sense rebaixar el descompte per al
proper any és una altra feina que ens toca fer a tots i per a la
qual treballa aquest govern. 

No podem deixar de banda que problemes com aquest fan
que l’hivern es presenti complicat pel que fa a les connexions
entre Eivissa i Formentera. No podem mirar cap a una altra
banda i hem de fer feina tots junts perquè Formentera no quedi
més aïllada durant els mesos d’hivern. Entre tots segur que
arribarem a bon port. 

Aquí, no m’oblid tampoc dels extracomunitaris, una part
molt important de Formentera, i que com els formenterers
nacionals o comunitaris també es veuen obligats a fer
nombroses gestions fora de la nostra illa, però en canvi paguen
molt més per un bitllet de transport. Per aquest motiu és
important la petició per escrit que ha fet el Govern a les
institucions estatals i europees en defensa de la nostra insularitat
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i que preveu, entre d’altres, que recompensi els extracomunitaris
amb la bonificació de les tarifes de serveis regulars del transport
marítim i aeri en la mateixa mesura que els residents nacionals
i comunitaris.

La feina conjunta amb la Direcció General de Transport, a
través de Ports de les Illes Balears, amb la Direcció General de
Medi Natural i amb la Demarcació de Costes també es tradueix
en les primeres converses per poder regular el fondeig a
l’Estany del Peix, un paratge dins el parc natural on fondegen de
forma descontrolada centenars de petites embarcacions, un
mandat que fins i tot surt del propi plenari del Consell de
Formentera. Ara treballam de forma seriosa per fer possible la
instalAlació a la zona de l’Estany d’un sistema mixt de fondeig
tradicional i tarimes flotants que permeti, a més, netejar el fons
marí de murs de ciment, vaixells abandonats i altres residus.
Queda molta feina a fer, però ens hi hem posat amb ganes
perquè és una demanda del poble de Formentera i del Pla de
gestió i usos de Ses Salines.

Quant a serveis socials, la meva relació amb el gerent de
l’hospital de Formentera és constant, coneixem els problemes
i ajusts que s’han de fer per poder seguir donant els mateixos
serveis al poble de Formentera. Construir l’hospital va costar
sous i moltes i moltes reunions i pressions. Ara hem d’ajustar al
màxim perquè l’hospital no deixi de ser això, un hospital, la
mateixa cartera de serveis que han treballat en els darrers anys.
Si el Govern continua fent les passes adequades per controlar el
deute i podem gastar el realment necessari ho aconseguirem.

Al mateix temps, la sensibilitat social del Govern, a uns
moments com els actuals, ha permès que es continuàs
colAlaborant amb el Consell de Formentera per fer possible que
el centre de dia continuï obert, cosa que no tots tenien segur.
Que el Govern, a més, ha signat convenis també amb el Consell
per lluitar contra les drogodependències, per fer front a l’atenció
als alAlots amb risc d’exclusió escolar i social i a la població
immigrant.

En referència amb un altre aspecte en què el Govern treballa
és la millora del senyal de la TDT a Formentera. En aquests
moments i malgrat que aparentment és senzill arribar a totes les
cases, encara hi ha moltes zones d’ombra a la nostra illa. Per
aquest motiu, he demanat una partida per als pròxims
pressuposts del 2013 que permeti posar en marxa el repetidor de
Sant Ferran i solucionar, en gran part, aquest problema.

En temes energètics, una demanda històrica del poble de
Formentera pot donar en aquesta legislatura passes molt
importants, el Govern treballa, i molt, menció especial per al
director general d’Indústria i Energia Jaime Ochogavía,
pressionant on faci falta i accelerant tots els tràmits
administratius i mediambientals necessaris perquè GESA-
Endesa renovi de forma completa la planta que té a Formentera
a la zona de Ca Marí. Que no tenim el subministrament
energètic que ens mereixem ho sabem, que els veïns de la zona
de Ca Marí no es mereixen patir més els olors i remors de
l’actual planta també ho sabem, i per això fem feina, per donar
una solució al problema.

Un altre important, i vaig acabant, és el projecte de
construcció de 14 habitatges de protecció oficial de l’IBAVI a
Sant Ferran. Aquest projecte continua amb la seva tramitació
administrativa i burocràtica; aquest projecte, com he dit, i al
César lo que es del César, ve de la passada legislatura i amb
l’actual Govern es continua amb la feina feta, ni s’ha aturat ni
s’ha descartat, tot el contrari, continua endavant; inclou mesures
mediambientals que permetran reduir fins a un 85% el consum
d’energia de l’immoble i fins a un 50% les emissions de CO2

durant el procés de construcció i un 60% els residus d’obra. Els
edificis comptaran amb un sistema de calefacció, amb caldera
de biomassa, un sistema d’aprofitament de les seves aigües per
fer una gestió completa del cicle de l’aigua i uns materials
elaborats a partir de recursos disponibles a l’illa, com per
exemple llana d’ovella o alga.

A més, he demanat a l’IBAVI que la persona que tenen a la
delegació d’Eivissa es desplaci de forma periòdica a Formentera
per donar informació de primera mà als formenterers sobre les
ajudes per adquisició, rehabilitació, lloguer d’habitatge que hi
pugui haver o per la supressió de barreres arquitectòniques.

Per acabar, agrair la seva paciència i quedo a l’espera
d’escoltar les seves propostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcaraz. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris, de major a menor, tret del grup a què pertany el
president del Govern el qual intervendrà en darrer lloc, segons
l’article 80 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

El Sr. José Alcaraz pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment, després de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra.
Esperanza Marí, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Esperança Marí, per favor.

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Alcaraz,
en veritat que pens que avui som dins un joc ple de disbarats,
ara mateix acabam d’escoltar tot un reguitzell de feines i
d’activitats que suposadament du aquest nou càrrec de delegat
del Govern i que són activitats i feines que també du endavant
el Consell de Formentera. Tant de bo que no hi havia d’haver
duplicitats en aquest càrrec! Però bé, poques vegades, en veritat,
havia pensat que haguéssim d’estar discutint una qüestió tan
absurda com la que avui discutim, però que sigui totalment
absurd no vol dir que no tengui una lògica dins l’activitat
sistemàtica del Govern del PP de llimar el funcionament del
sistema democràtic de les Illes Balears, i vull deixar-ho ben clar.
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Des del meu punt de vista, el lloc del delegat del Govern a
Formentera és completament ilAlegítim i inacceptable, per tant,
per a mi, particularment, no m’interessa si el Sr. Alcaraz, si
vostè és més idoni o menys idoni per a aquest càrrec, és un
càrrec polític. Per tant, pens que aquest càrrec no hauria
d’existir, ni en què la persona proposada fos  Barack Obama, ni
que fos  Paul Krugman ni  Garton Ash, ni qualsevol crac de la
política o de l’economia d’aquests moments, ningú, ningú.
Perquè ningú no és bo per a un càrrec que no té cap ni una
justificació; perquè no té cap ni un sentit que existeixi una
delegació del Govern a les Illes Balears a Formentera, només
s’explica, Sr. Alcaraz, perquè el Consell Insular de Formentera
és governat per una coalició progressista, formada pel partit que
va guanyar les eleccions, Gent per Formentera i el Partit
Socialista.

És l’única manera en què el PP té una autoritat a
Formentera, creant aquest càrrec, imposada des de Mallorca,
una autoritat que no ha aconseguit d’una manera democràtica,
a través d’unes eleccions. Quan la coalició PSM-PSOE
governava Menorca el Govern de Jaume Matas ja es va dedicar
a fer delegacions a Menorca, supòs perquè devia ser, perquè fa
dues legislatures endarrera la doble insularitat era a Menorca,
ara ens toca a Formentera, va canviant segons si el PP guanya
o perd a alguna de les illes, per tant diríem que ha tornat a
Formentera.

Per tant, aquesta diputada entén que és ilAlegítim i que no té
cap ni una justificació que hi hagi una delegació a Formentera
i ho consider, senyores i senyors diputats, directament un
menyspreu envers Formentera i tots els formenterers i
formentereres. Tot allò que teòricament ha de fer aquesta
delegació del Govern a Formentera ho fa el consell insular i s’ha
estat fent aquests darrers anys, per tant de falta de respecte cap
a Formentera, cap als formenterers i les formentereres i els seus
representants democràtics en aquesta cambra en sabem molt
últimament, vivim a la nostra pròpia pell durant aquesta
legislatura una manca de democràcia.

La Mesa d’aquest Parlament ha decidit que Formentera no
hi tendria veu, i que no ens venguin amb excuses de terminis ni
de qüestions burocràtiques mal fetes, avui, en acabar aquesta
sessió, quan hi hagi la Mesa del Parlament, es podria decidir,
d’acord amb el Reglament, que Formentera té dret a tenir veu en
aquesta cambra autoritzant la constitució del Grup Mixt; que
dues diputades i un diputat i abans un altre diputat, representant
de Formentera, hem demanat repetidament, diverses vegades,
però no ho fan. I per què no ho fan? Perquè no respecten
Formentera ni els formenterers, perquè van directament i a cara
descoberta contra Formentera, perquè tracten Formentera com
a una colònia i els formenterers com a indígenes a abatre, si no
Formentera tendria veu en aquesta cambra. Si fins i tot hem
arribat a emetre informes allà on diuen que les is signifiquen os,
cosa que fins i tot pens que un infant de quatre anys que ha
començat a anar a escola ja ho sabria, per tant amb això es veu
el respecte que hi ha d’aquesta cambra, d’aquest govern cap a
Formentera i els seus habitants.

S’ha dit que el delegat del Govern de Formentera ha de
servir, entre d’altres coses, i així ho manifesta el decret que es
va publicar, per a la coordinació institucional; aquesta
afirmació, des del meu punt de vista, resulta totalment
esperpèntica, -coordinació institucional?-, com pot dur la
coordinació institucional una persona que al mateix temps és
delegat del Govern a Formentera, conseller i cap de l’oposició
al Consell de Formentera? S’imaginen per un moment que la
Sra. Palmer fos el cap de l’oposició a l’Ajuntament, al Consell
Insular de Mallorca? O que el Sr. García Vila fos el cap de
l’oposició del Consell d’Eivissa? Només la suposició ja redueix
a l’absurd aquesta situació.

I a més, s’hi afegeix un altre fet inconcebible, la delegació
del Govern s’ha creat a Formentera amb l’opinió contrària de la
institució d’autogovern insular, democràtica, que és el Consell
Insular de Formentera. Sabem que l’Estatut d’Autonomia és
legal per fer-ho, però considera que és acceptable que es creï
amb aquestes condicions? Si el Govern de les Illes Balears
tengués una mica de sentit democràtic i de discreció hauria
intentat consensuar amb el Consell, i amb l’opinió contrària que
el Consell mai de la vida no s’hauria d’haver creat. I a més diu
que no es dupliquen les competències, Déu n’hi do!

També sé i en som conscient que vostè va posar a disposició
del seu partit el càrrec de cap de l’oposició al Consell Insular de
Formentera i que el partit no li va acceptar, però la meva
pregunta és: vol dir que el PP, com a partit, és capaç de fer
despropòsits més grossos que vostè mateix, que ja és dir! Però
el PP de Formentera no té ningú més que vostè per ocupar
aquesta multitud de càrrecs? També seria una d’aquestes que, a
més, com vostè mateix veu, s’interfereixen entre ells.

Parlem de despeses, n’ha parlat o ha comentat les despeses
de la delegació del Govern a Formentera, des del meu punt de
vista són escandaloses, perquè encara que s’hi invertís només un
euro, aquelles 166 de les antigues pessetes, ja seria massa, molt
més del que es pot acceptar; però són, per tant, despeses
completament escandaloses i inacceptables. Si tenim en compte,
a més, les dificultats que es passen, que aquests diners es
podrien dedicar, per exemple, a atendre la diversitat, un PT de
l’EOEP d’Eivissa per atendre 700 alumnes de primària, o bé el
cicle d’administració que vostè mateix ha dit que s’havia hagut
de passar per necessitat de l’època i de la crisi a semipresencial,
tot això, i només són dos exemples, es podria canviar amb el
que costa aquesta delegació. I a més, pareix que costarà més,
perquè la delegació s’haurà de proveir de personal: com es
dotarà el personal d’oficina? Com es nomenarà? Amb quin tipus
de borsí es faran? Amb quins criteris? I a més hi hem d’afegir
els 2.000 euros que costa el lloguer. Per tant, sense comentaris.

S’ha repetit i escrit que la delegació del Govern és
senzillament un comissariat polític, n’hem sentit a parlar molt
del terme de comissariat polític; jo no sé si el Sr. Alcaraz fa de
comissari polític, però d’acostament del Govern de les Illes
Balears a la ciutadania de Formentera res de res. A hores d’ara
s’ha reunit amb l’empresariat de Formentera? I amb els sectors
socials que poden necessitar el suport del Govern de les Illes
Balears, no d’una forma general, a través dels mitjans de
comunicació, sinó oficialment, com a delegat. L’oficina no
compte amb telèfon i els telèfons mòbils dels Sr. Alcaraz no
estan ni a disposició del Consell Insular de Formentera, valenta
manera d’exercir la coordinació institucional!
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I en el mateix ordre de coses, què espera a presentar-se
duent ja aquests sis mesos de càrrec al Consell Insular de
Formentera, de manera oficial com a delegat, ni amb sis mesos
s’ha presentat al Consell de Formentera. Per tant, els ciutadans
de Formentera, tret que contractin detectius i tirin molt de
l’enginy no tenen manera de contactar amb el delegat del
Govern de les Illes Balears a la doble insular Formentera, si la
gent no s’hi pot posar en contacte, si no hi ha manera d’accedir-
hi, què hi fa? Té alguna altra funció que la de fer de xofer dels
consellers del Govern que es desplacen a Formentera? O de
telefonar, per exemple, a les navilieres, dient que cobraran
abans de Nadal, quan ja tothom el que va dir en el plenari el
conseller?

L’únic que li hem vist al Sr. Alcaraz, i això sí que ho ha fet
sovint, és confondre, és confondre el seu paper com a delegat
del Govern amb el paper de cap de l’oposició al Consell. Potser
és inevitable, perquè és la mateixa persona i no pot partir-se de
manera esquizofrènica; el Sr. Alcaraz surt al pas de tot allò que
fa l’equip de govern del Consell de Formentera que no li agrada,
de les declaracions dels consellers que no van en la línia que ell
considera adequada. Troben que és això el que ha de fer el
delegat del Govern a Formentera?

Crec que està ben clar, senyores i senyors diputats, que la
creació de la delegació del Govern a Formentera constitueix un
acte de menyspreu envers Formentera i els Formenterers, no és
un insult tan gran com el fet d’impedir que Formentera tengui
la veu que li pertoca en aquest parlament. Però va en la mateixa
línia de pervertir la democràcia i d’esborrar Formentera del
mapa, i tot per què? Perquè el PP no hi guanya les eleccions. I
deixi’m dir-li que d’aquesta manera, fent les coses d’aquesta
manera dubt que les hi guanyi en molts temps.

Vostès, govern i diputats del PP i càrrecs del PP conculquen
la democràcia, perverteixen la representació de Formentera i
l’anulAlen quan ho poden fer, com fan en aquest parlament.
Ahir, per exemple, es va negar que la diputada del Parlament de
Formentera es va negar la seva assistència a una ponència sobre
transport, si seguim d’aquesta manera no estranyaria que un dia
d’aquests decidissin ja suprimir, per què no, el propi Consell
Insular de Formentera, un ja no ho trobaria estrany, després de
tot el que ha passat amb aquest poc temps que ja duim de
legislatura.

Per tant, els deman que facin l’únic que dignament, a hores
d’ara, podrien fer, que és suprimir la delegació del Govern a
Formentera i dediquin els diners que ens costa a tots els
ciutadans a coses que realment facin falta i siguin de profit, n’hi
esmentades dues, n’hi podríem esmentar més, però els puc
assegurar que n’hi ha moltes més i que serien molt més
importants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula el Sr.
Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alcaraz, bon dia. Com és
lògic no parlaré, res més faltaria, del currículum que ha exposat
el Sr. Alcaraz, entre d’altres coses perquè pens que la figura, la
responsabilitat que ostenta no és una responsabilitat amb
exigències o previsions tècniques, en absolut, sinó que és una
figura totalment política i per tant de política és del que hem de
parlar. I sobretot crec que l’important, almanco és la meva
intervenció, és esbrinar per què a Formentera és necessari que
hi hagi un delegat del Govern de les Illes Balears i no a la resta?
La seva especificitat, la seva insularitat no ho deu ser, quan a
Menorca i a Eivissa sembla que no és necessari? Tampoc no ho
reclamava el Partit Popular el 2010, el Partit Popular el 2010 no
deia que reclamaria una delegació territorial a Formentera per
allò d’apropar.

Jo, l’única lògica que hi he trobat és la lògica de qui
governa, i ho diu un diputat de Menorca. Efectivament, a
Menorca hi va haver delegats territorials, sectorials que
actuaven pràcticament com a delegats, i en plural ho dic, del
Govern de les Illes Balears, i la lògica és que no governava en
el consell insular el Partit Popular; la lògica diu que allà on no
governa el Partit Popular és necessari un delegat.

El primer que em denota, m’inspira, és una manca absoluta
de respecte a les institucions, manca absoluta de respecte a les
institucions i una submissió absoluta al color polític de qui
governa en aquell moment. Des del nostre grup parlamentari
hem defensat sempre una organització del poder molt més
horitzontal, basada en la lleialtat institucional, basada en la
confiança, més propera al ciutadà, més subsidiària, és a dir que
allò que pot resoldre l’administració més propera, sigui
ajuntament, sigui consell, ho faci, tant en termes de Govern com
en termes d’administració, i més sobirana també, en el sentit
que la presa de decisions estigui a prop, sigui assumida com a
pròpia per part dels ciutadans de cada territori.

I açò ho deim amb molta més força des de l’Estatut del
2007, en aquest sentit puc dir que hem presentat ja una
proposició no de llei, rebutjant el model dels delegats
territorials; un model que dic que està basat no en el que deia
abans, sinó en la desconfiança, en la manca de colAlaboració
entre institucions i en el no reconeixement, que per a mi és clau,
que els consells insulars són els governs a cada una de les illes,
i açò no ho dic jo, no és una qüestió ideològica, és una qüestió
institucional, ho diu el nostre Estatut d’Autonomia, els consells
insulars són els governs a cada una de les illes.
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Sí, llegeixi l’Estatut. Nosaltres pensam que l’Estatut dóna
marge a aquesta arquitectura institucional on els consells són els
protagonistes, on són l’executiu a cada una de les illes. Hem de
tenir en compte que en aquest cas, a més a més, no parlam del
delegat d’una competència que és del Govern, sinó, com bé ha
dit el Sr. Alcaraz, és el delegat de tot el Govern, d’allò que són
competències del Govern i d’allò que no són competències del
Govern, així ho ha expressat el Sr. Alcaraz, és el delegat del
Govern, de tot el Govern, de les conselleries amb les seves
competències, però també de tot allò que no és competència ja
del Govern i està transferit. Però no hi ha cap dubte, la manca
de respecte cap a la figura del consell insular; la manca de
respecte a la voluntat dels formenterers, perquè que hi hagi un
delegat del Govern que actua de forma paralAlela al president del
Consell Insular de Formentera és clarament una manca de
respecte a la voluntat dels formenterers; va en contra de
qualsevol discurs de simplificació administrativa, d’evitar
duplicitats, de mesures anticrisi, de qualsevol d’aquests
discursos tan reiterats en aquesta cambra.

Miri, a l’època Matas, com deia, Menorca ja va viure
aquesta situació, teníem desenes de càrrecs, de delegats,
directors insulars, gerents d’empreses que gestionaven coses
que ja eren competència del consell insular, fins i tot creaven
noves figures, duplicant ja responsabilitats que el consell insular
havia tirat endavant, per exemple la Fundació Turisme
Menorca, respecte de la fundació que impulsava el Consell
Insular de Menorca, la Fundació Destí; ara, ara ens diuen que a
la fi les fusionaran, ara que governa el Partit Popular al Consell
Insular de Menorca, ara les fusionaran. Abans, manca de
respecte al consell insular, cream una nova figura, cream una
duplicitat perquè la desconfiança, la manca de respecte cap al
Consell Insular de Menorca era total i absoluta.

A mi m’agradaria que em contestés una qüestió respecte
d’aquesta posició. Hagués reclamat i hi hagués hagut delegat del
Govern si el Partit Popular tingués la presidència del Consell
Insular de Formentera?, tindria delegat? Vostè essent president
del Consell Insular de Formentera hagués defensat que hi
hagués un delegat del Govern? També em deman: quan el
consell insular era el Consell Insular d’Eivissa i Formentera el
Partit Popular reclamava un delegat a Formentera de les
competències que ostentava aquell consell insular?, el
reclamava? 

La veritat és que es fa molt difícil, és molt difícil defensar
una arquitectura institucional que surt de tota la lògica, i jo diria
que de tot l’esperit, del nostre Estatut d’Autonomia. Dic de
l’esperit, estic convençut que, la legalitat, la compleix, però de
l’esperit, del que des del meu punt de vista legitima la presència
o no d’aquesta figura i d’aquest representant, no. 

I, bé, jo crec que, fent algunes consultes a Formentera, que
té un efecte d’escala molt important per la seva mida i per la
seva relació molt propera als ciutadans, la realitat és una altra,
la realitat és que la fórmula del delegat no és més que una
fórmula per alliberar, per donar dedicació plena al cap de
l’oposició en el Consell Insular de Formentera, atorgant una
bona gratificació i afavorint el camí per donar rellevància a
aquesta escalada cap al poder. I açò a costa dels formenterers
pel cost que suposa, jo pens que cada dia que vostè cobra la
nòmina hauria de pensar que són uns doblers que no recauen
sobre els projectes dels formenterers, perquè és una figura

absolutament innecessària, intranscendent, que podria ser
assumida, hauria de ser assumida i defensada totalment pel
president del Consell Insular de Formentera, que és qui el poble
de Formentera va elegir perquè el representés, el defensés
davant qui fos, davant el Govern de les Illes Balears, davant
Madrid i davant qui sigui. Així es va pronunciar el poble de
Formentera, el poble de Formentera enlloc no va votar que hi
hagués un segon poder que fos el delegat del Govern per
defensar els seus interessos.

A mi m’agradaria que m’expliquin la coherència respecte
del que han fet els altres anys, a l’època Matas, els delegats que
teníem a Menorca, i per què ara sí que és necessari a Formentera
i altres vegades no ho era, aquest delegat, en diferents
circumstàncies, que han canviat respecte dels consells insulars,
respecte de l’Estatut d’Autonomia, respecte de totes aquestes
circumstàncies. 

I li demanaria també si vostè es considera representant del
poble de Formentera. Se sent legitimat per ser representant del
poble de Formentera?, o simplement acata les decisions del
Govern de les Illes Balears, que és del Partit Popular? Qui és
vostè en aquesta malla tan confusa de càrrecs i de situacions?

La veritat és que no puc expressar més que indignació
respecte d’aquesta figura, no personal, en absolut, no té res de
personal, però sí d’institucional, d’incomprensió i d’indignació
respecte d’una decisió que en el seu moment ja vam manifestar,
ja vam expressar, però que avui tenim l’oportunitat, avui aquí,
d’expressar-la amb total contundència. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats, Sr.
Alcaraz, en primer lloc i com no pot ser d’altra forma li vull dar
la més sincera i afectuosa benvinguda a aquesta comissió,
agrair-li la seva presència i sobretot la seva predisposició i
també, per suposat, el seu entusiasme que vostè ha vengut
manifestant durant els darrers mesos per comparèixer avui en
aquesta comissió, el que demostra i evidencia un respecte a la
transparència i la voluntat i a l’interès que té vostè per
demostrar les seves capacitats per desenvolupar el càrrec al qual
ha estat cridat.

En segon lloc, i per centrar-nos en la qüestió que avui ens
condueix a aquesta comissió i amb caràcter previ, crec que és
absolutament imprescindible, necessari i de justícia posar de
manifest o denunciar d’alguna manera de forma pública la
intensitat, la gran intensitat en la crítica vessada sobre la seva
persona, que des del mes de març, des del mes de  març es ve
produint de forma ininterrompuda, i s’han emprat amb vostè, i
en particular amb la decisió presa per l’executiu de José Ramón
Bauzá, amb molt poca, molt poca..., o diria jo amb moltíssima
de crueltat. Per tant he de posar això de manifest i dir també que
ja molt abans o ja en el mateix moment en què vostè va ser
nomenat per a aquest càrrec al qual ha estat cridat, l’oposició no
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li ha dat espai per demostrar res, no li ha dat oportunitat perquè
vostè tengui la mínima possibilitat de demostrar les seves
capacitats i la necessitat que a Formentera la veu del Govern de
les Illes Balears i l’acció de govern d’aquest executiu pugui ser
desenvolupada.

Se li ha dit a vostè que era un comissari polític, que vostè
pretenia fiscalitzar l’acció del govern del Sr. Jaume Ferrer a
Formentera. Només faltaria! Se li ha dit que la seva elecció no
és democràtica, escolti-ho bé, que no és democràtica!, que això
és antidemocràtic. Se li ha dit en aquesta comissió que la seva
elecció no és legítima. Però qui són ells per dir el que és legítim
i el que no és legítim?, quina autoritat tenen per determinar
quina estructura ha de dissenyar i ha de confeccionar el Govern
de les Illes Balears a tot l’àmbit d’influència que té en el marc
de les seves funcions i en el marc de les seves competències
pròpies?

Se li ha dit també que vostè cobrava dues pagues. És que,
miri, a vostè l’han volgut plomar, és que a vostè l’han volgut
plomar per totes bandes abans de poder tenir l’oportunitat
almanco de demostrar la seva capacitat, la seva vàlua, i per
demostrar la necessitat que la veu, com dic, de l’executiu balear
també se senti a un territori propi d’aquesta comunitat
autònoma, i això ho consider, jo a títol personal, com a diputat
i com a membre del Grup Parlamentari Popular, una evident
falta de respecte, una veritable falta de consideració cap a la
seva persona, i crec que tot això que hem escoltat els darrers
dies, els darrers mesos, les darreres setmanes, fins i tot avui
aquí, respon a un evident motiu, això té un mòbil, i és intentar
construir, dissenyar un veritable conflicte polític allà on no
existeix cap tipus de conflicte polític, un conflicte polític entre
partits i un conflicte institucional entre institucions, on una
institució és la víctima i una altra institució és la dominant; una
és el Consell de Formentera i l’altra és el Govern de les Illes
Balears.

I aquest discurs no el permetrem i no el tolerarem, i no
permetrem que s’alteri aquest estat de coses perquè les relacions
entre les dues institucions són necessàries, són inevitables, són
imprescindibles, i tant una com l’altra estan cridades a
entendre’s, a colAlaborar i a construir ponts d’una cap a l’altra i
de l’altra cap a una, i no a dinamitar-los ni a enderrocar
relacions absolutament, com dic, imprescindibles.

Sr. Alcaraz, aquest debat que té lloc avui en aquesta
comissió i el que s’ha generat amb caràcter previ a aquesta
comissió, aquest conflicte polític que es pretén dissenyar i
institucional, és un debat extremadament perillós, i aquí és on
precisament ens volen conduir, i dic que és perillós perquè
precisament està en joc l’interès general dels ciutadans de l’illa
de Formentera. Tant el Consell Insular de Formentera com el
Govern de les Illes Balears han de vetllar per mantenir la
cordialitat, i no hem de pretendre que un superi límits que no
s’han de superar en l’àmbit de les competències pròpies, ni
l’altre ha de pretendre que la seva acció de govern -i miri el que
li diré- l’altre no ha de permetre que la seva acció de govern
desaparegui i s’elimini a un territori on té jurisdicció, on té
competència i on té alts i elevats interessos a defensar. Per tant
el Govern de les Illes Balears està perfectament legitimat,
només faltaria, no només per construir la seva estructura al llarg
i ample d’aquesta comunitat autònoma, sinó per designar les
representacions que siguin necessàries allà on trobi convenient.

I miri, això és precisament el que alguns volen que acabi
succeint, que s’elimini, que desapareguin veus, que
desapareguin representacions institucionals allà on pertoca, que
el Govern no exerceixi competències a un territori propi, en la
seva àrea d’influència més immediata, que són les Illes Balears
i per tant també l’illa de Formentera, que no existeixi en el
Govern, en el Govern, la veu de Formentera i, en definitiva, que
la tutela i l’empara de les competències pròpies del Govern
desapareguin i sigui veritablement abandonada. 

Podem entendre moltíssimes coses. Podem entendre que
cadascú és gelós, gelós del seu territori, això és totalment
comprensible, que cadascú agrani cap a ca seva, això és també
absolutament comprensible, fins i tot que es pretengui eliminar
intromissions allà on s’entén que no hi ha d’haver intromissions,
però li he de dir que les Illes Balears, l’illa de Mallorca, l’illa de
Menorca, l’illa d’Eivissa i l’illa de Formentera, en aquests
indrets no permetrem que la veu, a cap d’aquests indrets, que la
veu i la representació del Govern no hi siguin, no apareguin, i
no es desenvolupi l’acció precisament d’un executiu que ha
estat triat per salvaguardar el bé comú de tots, dels formenterers
també, caigui això malament al president del consell de l’illa de
Formentera, caigui això malament a la Sra. Pilar Costa, a la Sra.
Esperança Marí o al sursuncorda.

Sr. Alcaraz, em sap greu dir-ho, però aquest és el debat,
insistesc, allà on l’oposició i l’esquerra ens vol instalAlar, un
debat de conflicte polític, no hi ha altra qüestió aquí que tengui
relació que no sigui això, i un debat de confrontació i també,
repetesc, segons el que ja he dit, un debat absolutament
excloent, excloent de persones, vostè, i excloent d’acció de
govern de les Illes Balears. 

I, miri, són moltes les qüestions, vostè les ha dit avui aquí en
aquesta comissió, moltíssimes, les qüestions que encara l’illa de
Formentera ha de resoldre, qüestions d’absolut interès general,
qüestions d’estat, qüestions històriques que encara no han pogut
ser resoltes de forma i de manera definitiva, i que depenen, Sr.
Alcaraz, depenen del Govern de les Illes Balears, del Govern de
les Illes Balears, del que té competència per resoldre
precisament aquestes qüestions sense que altres institucions
s’apropiïn d’aquelles competències que no els són pròpies.

Llei de costes. És cert que és una qüestió d’àmbit estatal,
però en què el Govern de les Illes Balears pot exercir una
influència determinant, determinant. La posada en marxa, vostè
ho ha dit, de l’aigua a Es Caló i a La Mola, competència directa
del Govern de les Illes Balears; qüestions en matèria
d’educació, de formació professional; qüestions relacionades
amb els fondeigs, vostè també ho ha anomenat, una qüestió
absolutament preocupant a l’illa de Formentera; relacions amb
el subministrament d’energia elèctrica a l’illa de Formentera;
l’Hospital de Formentera; els habitatges de protecció oficial...
Tot això són competències pròpies, els agradi o no els agradi,
del Govern de les Illes Balears, i que jo sàpiga ni l’Estatut
d’Autonomia les delega als consells insulars respectius, ni se’n
poden apropiar si no és per conveni o per una transferència
delegada d’aquestes precises competències. I a això no només
hem d’afegir precisament aquesta problemàtica a totes les
qüestions que ha de resoldre l’illa de Formentera de forma
immediata, sinó que també hi ha damunt la taula qüestions
relacionades que es deriven directament de la doble insularitat,
que no és qualsevol cosa.
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Miri, vostè ha estat objecte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, vagi acabant, per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vaig acabant, Sr. President. Miri, vostè, Sr. Alcaraz, ha estat
objecte, com dic, de la crítica més insistent per part del
president de l’illa de Formentera, el Sr. Jaume Ferrer, i, miri, si
el Sr. Jaume Ferrer pretén que totes aquestes qüestions que jo li
acab d’anomenar ara mateix i les que vostè ha dit, que
pràcticament són coincidents, si pretén resoldre tot això tot sol
va arreglat, va arreglat!, ho té clar, va arreglat. Això és missió
impossible. Podrà fer moltes altres coses, podrà fins i tot
desafiar la Guàrdia Civil les vegades que vulgui, podrà pujar
damunt el Consell de Formentera o tirar-se des de l’estratosfera,
si vol, però sense el Govern de les Illes Balears aquestes
qüestions són absolutament impossibles. Sense la colAlaboració
institucional del Govern el president de Formentera té
precisament la força que té.

I hem de lamentar -i acab, Sr. President- que no vegin en
vostè un colAlaborador imprescindible, un colAlaborador
necessari, i un enllaç important entre la institució del Consell de
Formentera i el Govern de les Illes Balears. I acab, Sr.
President, dient que el grup parlamentari d’aquest diputat no té
cap tipus de dubte sobre la idoneïtat de José Alcaraz, i
permeti’m que avui li reconegui, fins al dia d’avui, la seva feina,
la seva dedicació, i l’encoratgi a mantenir la colAlaboració
institucional amb el Consell de Formentera que s’espera. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sr. President, perdoni. A veure, basant-me en l’article 75 del
Reglament li deman la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Pues yo, en función del artículo 75.4, considero que no se la
tengo que dar.

LA SRA. FONT I AGUILÓ.

Sr. President, jo simplement li preg que em permeti deixar
constància del meu total desacord i la meva disconformitat
davant aquest nou abús a la representativitat de Formentera en
aquesta cambra. Permeti-m’ho, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Margalida Font, ya para pasar al Sr. Alcaraz, que tiene
el turno de poder contestar a los grupos parlamentarios. Estamos
en una comparecencia que la petición y las preguntas las
formulan los grupos parlamentarios. Usted forma parte de los
diputados no adscritos. El artículo 75.4 es muy claro. Por
tanto...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

No perquè jo vulgui.

EL SR. PRESIDENT:

...por tanto una cosa es lo que usted crea que es conveniente y
otra cosa es lo que el Reglamento dice, y el Reglamento dice
que aquí hablan los grupos parlamentarios. Por tanto, y ya
acabando la polémica, tiene la palabra el Sr. Alcaraz.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Perdoni, la interpretació del Reglament.

EL SR. PRESIDENT:

No tiene la palabra, tiene la palabra el Sr. Alcaraz.

EL SR. DELEGAT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS A FORMENTERA (José Manuel Alcaraz i
Escandell):

Gracias, Sr. Presidente. Bé, jo venia avui aquí, ja ho he dit,
que vendré les voltes que faci falta, crec que ja els ho dit, m’hi
trobaran sempre; les diputades amb les quals em relacion,
Margalida Font, si no és avui, podem parlar el dia que faci falta,
jo no li posaré cap problema per després d’aquesta comissió
parlar tot el que vulgui, i sap que la meva porta per a vostè
sempre està oberta, igual que per a la resta de diputats, i
especialment per a una altra formenterera com és n’Esperança
Marí, a la qual tenc estima.

Jo crec que..., jo venia aquí pensant que es produiria un
debat més ric quant a propostes i quant al que necessita
Formentera, del que estic fent malament o les propostes que
estic fent malament de cara a Formentera, en l’exposició que he
fet abans, en altres qüestions que no he dit però en les quals
també estam treballant, i pensava que..., o arribava a pensar que
podríem debatre sobre aquests temes que és el que de veritat
importa a la gent de Formentera. La gent de Formentera el que
vol és tenir aigua potable, el sanejament... La gent de



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 33 / 17 d'octubre del 2012 555

 

Formentera vol que se li torna la propietat que li varen espoliar
en el seu moment. La gent de Formentera vol ser ben atesa quan
queda a l’atur a les oficines del SOIB i que es donin més serveis
al SOIB de Formentera, que realment en aquesta legislatura es
donaran molts de serveis a l’oficina del SOIB de Formentera
que no s’havien pogut donar anteriorment i hem d’aprofitar tots
els recursos que tenim perquè sabem que la feina a Formentera
és molt estacional i tot el que puguem fer en benefici de tota
aquesta gent, cursos, formació, ajudar-los a buscar..., fent
d’intermediaris entre empresaris i treballadors perquè puguin
trobar feina, jo crec que val la pena, val la pena!

A mi no m’agrada que m’acusin de coses, la veritat és que
quan t’acusen de pràcticament tot... m’han acusat de voler ser
l’única veu de Formentera a Balears, oblidant la veu de la
diputada en el Parlament. Jo no entraré en el Grup Mixt o no
Grup Mixt, jo la legislatura passada vaig estar amb el diputat
Pep Mayans i em va tocar fer l’escrit de presentació del Grup
Mixt, el vaig fer quan tocava en temps i forma i es va crear el
Grup Mixt i endavant. I després va anar prou bé. Però es varen
fer les coses en temps i forma. Però bé, no entraré en aquest
tema, perquè crec que és per a altres debats.

El Consell Consultiu, com molt bé han dit de forma
unànime, crec que només hi havia un vot contrari, ha deixat ben
clar que la figura de l’administració perifèrica de la comunitat
és perfectament compatible amb el Consell de Formentera. Jo
en la meva intervenció no he volgut adherir-me competències
que té el Consell de Formentera, en cap moment. Tot el contrari,
jo des del primer moment he mostrat la meva disposició a
parlar, a colAlaborar, el president del Consell de Formentera ho
sap, ho saben tots els consellers. De fet,... jo sé que coneixen la
realitat, però a vegades no la volen dir del tot, però saben que
els consellers del Consell de Formentera en determinats casos
s’han posat en contacte amb jo per intentar tramitar algunes
coses que Formentera necessitava. Jo crec que aquesta
normalitat va in crescendo i jo crec que podem arribar a fer
molta feina colAlaborant i parlant tots junts. Si abans la
consellera de Cultura de Formentera havia d’anar a Eivissa a
parlar amb la delegada d’Educació d’Eivissa i Formentera, ara
em té a mi a Formentera mateix i en podem parlar. O si la
consellera de Serveis Socials volia parlar amb el delegat del
SOIB havia d’anar a Eivissa o fer desplaçar aquest a
Formentera, sense conèixer la realitat de Formentera, ho podia
fer tan bé com podia, però no coneixia la realitat de Formentera.
Ara em tenen a mi. Si volien parlar d’esports, no havien anar a
parlar amb el delegat d’Esports que hi havia a Formentera. Em
tenen a mi, jo estic obert a tot això. Abans hi havia un delegat
d’ABAQUA i havien d’anar a Eivissa a parlar amb el delegat
d’ABAQUA d’Eivissa i Formentera. Hi havia un delegat de
Ports de les Illes Balears i havien d’anar a parlar amb el delegat
de Ports de les Illes Balears d’Eivissa i Formentera. Hi havia
una delegada de l’IBAVI d’Eivissa i Formentera i havien d’anar
a Eivissa a parlar amb una eivissenca sobre els tems que
afectaven Formentera.

Clar, jo quan veig tot això, tots els delegats que tenien vostès
d’Eivissa i Formentera, pens que tal vegada no sigui una
discussió econòmica, competencial, sinó directament un
enfrontament contra el Govern del Partit Popular, i crec que
realment és això, es veu clarament. Quan vostès culpaven les
conselleries d’aquesta casa, d’assessors que no sabien què feien
i de delegats d’Eivissa i Formentera..., és que fins i tot a
Formentera tenien un delegat de la Conselleria d’Esports a la
seva legislatura, és que fins i tot tenien un delegat de la
Conselleria d’Esports! I em sap greu haver de dir això, però al
final quan veig tanta demagògia s’han de dir les veritats perquè
la gent al final pensa que nosaltres ens gastam els sous en
càrrecs, com si els anteriors governants no tenguessin cap
delegat, cap assessor, etc., i crec que la gent ha de saber tota la
veritat.

Clar, aquí també s’han fet acusacions sobre el meu càrrec de
cap de l’oposició a Formentera. És veritat, som el portaveu del
Partit Popular en el Consell de Formentera. Jo vaig posar el meu
càrrec a disposició del partit a Formentera i el partit, el partit de
Formentera, em va dir que no, que era millor per a mi seguir
ostentant-lo i cap problema. Però clar, que m’ho critiquin des de
l’esquerra veig una demagògia que no és normal, perquè vostès
a la passada legislatura i s’ha de dir ben clar també, tenien a la
delegada d’Educació que era la portaveu del PSOE a
l’Ajuntament de Sant Antoni, allò els pareixia bé i no deien res,
i ara m’ataquen a mi. La veritat, m’ho hauran d’explicar i
hauran d’explicar per què tenen aquesta actitud ara i en tenien
una altra abans. Crec que no trobaran explicació i m’atacaran
amb altres històries i al final seré el culpable de l’enfonsament
del Prestige. 

Perdoneu si se m’oblida alguna cosa, després tenc una altra
intervenció, de totes les coses que han dit els dos portaveus, més
o manco és el mateix. 

M’ha parlat la diputada del lloguer del local del SOIB de
2.000 euros que es pagaven. Sí, es paguen 2.000 euros i està
tancat. Però no està tancat des d’aquesta legislatura, bé ara no
està tancat perquè hi estic jo. Però és que es paguen des de
febrer de 2009, amb un conveni que va firmar la diputada que
té al costat, 2.000 euros des de febrer de 2009. I clar, quan
m’acusen de despeses que són de la passada legislatura, fins
aquí hem arribat! Jo crec que ha de quedar ben clar la
responsabilitat de cada un i al final aquest local de 200 metres
quadrats, com he dit abans, intentarem que tengui més serveis,
perquè fins ara vostès havien contractat un local de 200 metres
quadrats que no havien pagat la reforma de 200.000, l’ha
haguda de pagar l’actual govern i, clar, contractar coses i
després no pagar-les és el més fàcil del món i la millor manera
de governar, després ja pagaran els que venguin.

Però bé, ens posam al capdavant d’aquests problemes, ens
posam a treballar. I s’estan demanant tots els serveis que els he
dit abans, tenim un problema amb Telefònica, la gent que viu a
Formentera sap els problemes que tenim en segons quines
empreses per instalAlar determinats serveis. Les dues diputades
que són de Formentera ho coneixen perfectament. I de vegades
per molt que un vulgui, no trobes forma de fer certes actuacions.
Però bé, ja els he dit, supòs que és qüestió de dies que les dues
treballadores que hi ha en el local antic del SOIB, es puguin
desplaçar al nou local, a més el conveni el va firmar la diputada
que hi ha aquí, que era la consellera de Serveis Socials. Era un
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local que l’anterior govern no es podia permetre, no el va pagar.
El constructor va estar a punt de tancar. Clar, 200.000 euros per
a un petit constructor de Formentera són importants. Era un
local, com he dit abans, amb una sala principal, tres despatxos
i una sala de formació, per a dos treballadors del SOIB que hi
ha. Jo ho trobava un poc sobredimensionat, jo hauria pogut anar
a un altre local que té el Govern a Formentera. Però vaig
considerar que tots aquests locals..., a més el conveni que va
firmar la mateixa Margalida Font, posava que un dels despatxos
serien per als directors generals que venguessin, jo que tenc
rang de director general, no fa falta canviar el conveni per
executar-lo i tirar-lo endavant.

Després la diputada Esperança Marí ha dit que “no se’m
trobava”. Formentera no és que sigui molt gran, se’m troba per
tot! Pel carrer, a qualsevol local que té el Govern a Formentera,
poden preguntar i em trobaran en un minut. Em troben al
Twitter, em troben al Facebook, em troben al correu electrònic.
Vostès saben els missatges que m’envien els joves, escolta,
podríem solucionar això d’aquí, ...? Aquesta gent ja no es
desplaça al local. I si volen desplaçar-se i buscar-me, em troben
fàcilment. Si ha vengut gent afiliada al Partit Socialista, gent
afiliada a Gent per Formentera a buscar-me per parlar de temes.
Però si és el més normal del món, estic al servei, no només de
la gent del Partit Popular, estic al servei de tota la gent de
Formentera i ho entenen fins i tot la seva gent. Vostès ara no ho
entenen, esper que ho acabin entenent. Els mateixos consellers
del consell insular ja s’adrecen a mi per a determinades
qüestions i estic molt content perquè aquesta és la meva
voluntat.

Després em deia si m’havia reunit amb els empresaris locals
o no. Formentera és petit, ja li ho he dit, ja sé que vostè ha cridat
als empresaris locals per saber si m’ha reunit o no amb ells. I
clar, sí, sí que ho ha fet. De vegades va bé fer fotos. Amb els
representants de la Cambra de Comerç.. a la PIMEM, tots els
empresaris de la Federació Hotelera, de la Petita i Mitjana
Empresa. Abans que em digui que no m’he reunit amb ells, com
pensava dir segurament, és important de vegades fer fotos
perquè en quedi constància, amb els directors de centres d’una
de les moltes vegades que m’hi he reunit. També aquí hi ha una
foto ben clara, amb els professors i mestres de Formentera. He
tengut moltes reunions, amb les navilieres, amb particulars que
volien tramitar coses a través del Govern. Han estat
moltíssimes. I hauré fallat en alguna cosa, jo pensava que en
aquest debat em dirien: “José, has fallat en això...”. Però no,
vostès han anat directes a l’atac, pensava que seria d’una altra
forma.

Sobre l’auxiliar administratiu que hi ha a la delegació, per
donar suport al centre d’interpretació de Can Marroig, perquè
per al centre d’interpretació de Can Marroig s’havia de buscar
una persona per ampliar l’horari. Fins ara venien els tècnics de
la delegació de Medi Ambient a Eivissa. Hi ha delegacions a
Eivissa! N’hi ha moltes! Ha de venir un tècnic els dimarts i
dijous, s’han de pagar dietes i perdre també el dia i si fa mal
temps, agafar un mareig. Jo crec que la figura d’auxiliar ha de
servir per a aquestes coses, per donar un suport al SOIB i també
en els temes d’educació. Jo crec que són coses de sentit comú,
no estam fent política, estam fent gestió des del primer moment.
Clar, som polítics i farem política també, només faltaria, però jo
crec que ho feim amb seny, amb sentit comú i ja està. No hi ha
cap problema. La contractació d’aquest auxiliar administratiu en

aquest moment està pendent d’una auditoria que està fent la
Conselleria d’Administracions Públiques per veure si s’ha
d’agafar d’un altre departament i posar-lo allà o s’ha de
contractar. Bé, s’està fent una auditoria i en qüestió de setmanes
sabrem el resultat. Però serà un procés totalment transparent,
totalment públic. No serà una persona a dit la que agafarem,
serà una persona que s’agafarà, en principi, el que teníem
pensat, del borsí d’auxiliars administratius interins que té
aquesta comunitat, en cap cas una persona a dit.

Després el Sr. Nel Martí m’ha demanat si hauríem fet la
delegació en cas que el Partit Popular hagués guanyat en el
Consell de Formentera. Ho he dit a la meva intervenció, en el
programa electoral nosaltres ho portàvem, portàvem fer la
Delegació del Govern a Formentera i li he dit fins i tot on ho pot
trobar, em sap greu no haver-ho portat, però bé, el tenim penjat
a internet i en qualsevol moment ho pot trobar, en el punt 10 de
l’apartat d’economia i comerç, a més fins i tot parlam de
delegació del govern, per assumir competències del SOIB, de
l’IBAVI, etc. No hem fet res nou ni estrany. Coses que ens feien
abans a Eivissa, amb la creació del Consell de Formentera,
consideràvem que les delegacions també havien d’estar
separades, que no era normal que seguíssim tenint delegats
d’Eivissa i Formentera. Jo crec que seguim aquest camí, ens
equivocarem o no, però jo crec que la gent ho està acollint, més
enllà del que diguin vostès, de forma positiva i crec que ho
entenen. 

I bé, jo crec per ara, segurament m’he deixat alguna cosa,
però... Una cosa que volia afirmar, el Consell de Formentera no
el suprimirem, el vàrem crear nosaltres, quan dic nosaltres vull
dir que va ser una iniciativa del Partit Popular. Fins aquí hem
arribat! Quan vàrem crear el Consell de Formentera, jo me’n
record, i aquí hi ha diputats que ho poden ratificar, les crítiques
brutals per una part d’esquerra, també de la menorquina, que hi
havia contra la creació del Consell de Formentera, és a les actes
de les comissions, perquè era una forma -deien ells- d’actuar i
que no els agradava que Formentera tengués el seu propi
consell. 

I va ser gràcies a la valentia dels diputats que hi havia en
aquell moment que es va tirar endavant la creació del consell,
perquè l’esquerra no en volia sentir ni parlar-ne, supòs que per
la senzilla raó de l’oportunitat política perquè no eren ells els
que la creaven. Però clar, el Consell de Formentera per a
nosaltres és un ens bàsic i primordial a l’estructura de comunitat
autònoma. Com no hem de creure, si nosaltres vàrem -i quan dic
nosaltres dic el Partit Popular- tirar endavant aquest projecte,
amb la unanimitat de tots els partits de Formentera, alguns
podien parlar d’uns detalls, però bé, hi havia una unanimitat a
Formentera i no era així a la resta d’illes, l’esquerra ho veia de
forma totalment contrària. Les crítiques d’ara em recorden les
crítiques de quan es va crear el Consell de Formentera.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcaraz. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i en torn de rèplica, cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Alcaraz, gràcies per les seves
explicacions. Que quedi clar i abans de res, que tots volem més
serveis per a Formentera, per a Eivissa, per a Mallorca i per a
Menorca, tots som aquí precisament per a això, ni uns més que
els altres, tots, i que quedi clar.

Respecte del seu discurs, jo entenc que allò que ha de fer és
una mica el guió que li marca el seu partit i ha de seguir amb
aquesta lletania del Partit Popular que aplica en aquest cas a
Formentera. No li envejo el paper que ha de fer, li ho dic
sincerament, ja que és un paper ben galdós, no voldria trobar-
me en aquesta situació dins la seva pell.

Crec -i li repetesc- que està ocupant un càrrec absurd quan,
Sr. Alcaraz, n’està ocupant un altre de molt digne i que pel qual
va ser elegit democràticament, el de conseller del Consell de
Formentera. Aquest és un càrrec digne. Però un càrrec discutit
per tota la població de Formentera, que li passarà factura al PP
com a partit polític, que ha estat creat sense el consens del
Consell Insular de Formentera i que compta amb el rebuig,
aquest no té res de digne. 

I no sé si fa bé o no la seva tasca de comissari polític, no ho
sé. No sé si passa informes a la metròpolis, no sé si els diu que
aquests díscols indígenes formenterers fan coses estranyes per
allà, per la selva tropical que és Formentera i amb el Sr. Gómez
comenten totes aquestes coses, no sé quin interès té el que fan
aquells primitius, però sí que li he de dir que de les tasques de
coordinació com a delegat de govern, no com a representant del
partit de l’oposició més important de Formentera, no com a
conseller de l’oposició, sinó com a delegat de Formentera, ja li
puc dir que ni la Federació Hotelera, ni la Cambra de Comerç,
amb totes aquestes fotos que m’ha ensenyat, ni els directors dels
centres escolars, que encara esperen que els arribi la carta
comunicant-los..., perquè no han rebut cap comunicació que
vostè és el Delegat de Formentera. Jo ja sé que l’esquizofrènia
de tants de càrrecs és perillosa, però com a delegat no s’ha rebut
res. I així ho manifesta la delegada d’Eivissa que continua fent
la feina.

Però també vull dir perquè quedi clar i també perquè quedi
clar al representant del Partit Popular que també ha intervingut.
Jo crec que si vostès saben que l’administració de la comunitat
autònoma s’estructura fonamentalment en òrgans que són de
competència central i que en conseqüència quan les seves
característiques ho exigeixen, d’acord amb els mecanismes
legalment prevists que són els consells insulars i els municipis,
han d’assumir en aquests casos en l’àmbit territorial que
s’estableix, les facultats executives que corresponen a
competències de l’administració autonòmica. Miri’s, si no, el
paràgraf de l’article 4 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma.

I deixi’m dir-li un exemple més d’aquest menyspreu que té
el Govern de les Illes Balears respecte de Formentera... es
presenta la solAlicitud d’informe al Consell Consultiu i què
diuen, quina ha estat la resolució del Consell Consultiu?, que el
consell insular tampoc sembla ser que ara ja no es pot adreçar
al Consell Consultiu en segons quin tipus de consultes. És a dir,
de la mateixa manera -i ho repetesc perquè ho repetiré tantes
vegades com faci falta-, els juristes d’aquesta cambra ens varen
ilAlustrar amb els seus coneixements lingüístics d’entre les is i
les os que crec que cap diccionari de la llengua catalana ni cap
diccionari de la llengua castellana no podrien mantenir-ho, ara
resulta que el Consell Consultiu també informa que el Consell
Insular de Formentera no és govern per a les Illes Balears, que
seria com si a altes instàncies de l’Estat ens diguessin que les
comunitats autònomes no són estat.

Per tant, el Tribunal Constitucional..., crec que el Tribunal
Constitucional a vegades, des del meu punt de vista, ha dit
moltes barbaritats, però com aquesta cap, però és clar, entenem
que el Consell Consultiu s’havia d’expulsar les mosques en una
qüestió tan delicada com és la inconstitucionalitat de la Llei de
la funció pública i, per tant, era més fàcil dir que Formentera no
és Balears, un element més de fer un no ningú al poble de
Formentera.

Vull dir, està clar que en aquest parlament també
Formentera no és Balears, ho hem repetit, l’ha deixat sense veu,
sense grup mixt i ara just fa uns moments, el president d’aquesta
comissió també li ha llevat el dret de paraula, el tractament que
té és com si fos el representant de Costitx o d’Inca o de Santa
Margalida...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, Sra. Diputada, estamos aquí, usted hace una
intervención entorno a la comparecencia del delegado de
Formentera, cíñase a la pregunta y no hagamos aquí un turno
sobre lo que es conveniente o no en cuanto al Reglamento del
Parlamento que ya queda estipulado en el Reglamento.
Agradecería que se ciñese a lo que acaba de decir el Sr. Alcaraz.

Muchas gracias.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Parlarem idò per tant de les coses que
ha d’administrar segons el decret, a veure què passa, però és que
tenc un problema i és que no sé què ha d’administrar el delegat
del Govern a Formentera si l’únic edifici que hi hauria per
administrar, que és Can Marroig i està tancat. 

Per això a vegades es fa difícil saber de què hem de parlar
aquí, perquè, és clar, si no parlam com a conseller del Consell
de Formentera, si no parlam com a cap de l’oposició, si no
parlam com a president del PP de Formentera i hem de parlar de
la tasca del delegat del Govern i no hi ha cap tipus de tasca de
coordinació i l’únic edifici que hauria d’administrar és Can
Marroig i està tancat, és que és fa difícil.
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Crec que s’ha deixat més clar, més clar, que és un
despropòsit més d’aquest govern del Partit Popular la creació
d’aquest càrrec i que les raons són simples. Crec que és
senzillament per la por aquesta de perdre les eleccions a
Formentera i que tot està enfocat així.

Acab dient el mateix que deia l’escriptor Francesc Mira, que
com que el Partit Popular mana des de Mesopotàmia consideren
que el poder és seu i aquí on la gent legítimament vota algú altre
automàticament hi posen els seus tentacles per evitar que pugui
governar amb normalitat. Ho va fer el Govern de Matas a
Menorca i ho fa el Govern de José Ramón Bauzá a Formentera.

Sr. Alcaraz, vostè té un càrrec molt digne que és el de
conseller del Consell de Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de res em toca
puntualitzar un aspecte que el Sr. Alcaraz ha esmentat, no?, que
el PSM de Menorca, ha dit, no estigués d’acord amb el Consell
Insular de Formentera, crec que confon les coses. És cert que el
PSM de Menorca no va votar aquest estatut d’autonomia, però
no pel Consell Insular de Formentera, sinó per una altra raó i ara
el temps ens dóna, ens confirma que anàvem bé vistes les
intencions del Govern en relació amb la llengua catalana, la
llengua pròpia d’aquest país, i tal vegada ho confon amb allò de
la representativitat de les illes de Formentera, Eivissa i Menorca
respecte de Mallorca. En qualsevol cas, crec que seria com dir
que ara el PSM de Menorca defensa que hi hagi un delegat de
Govern a Menorca, que, de fet, ja m’estranya.

El que no m’ha contestat és si seria, si segons la seva versió
i explicació, doncs a Menorca també seria bo unificar les
representacions, que en aquests moments són poques, del
Govern a Menorca amb un delegat del Govern, perquè vistes les
bondats de la delegació del govern, sembla que els menorquins
obtindrien molt més que a través d’allò que realment defensam
i volem que és el consell insular i un president fort, valent
davant Mallorca, davant Madrid, davant qui faci falta per
defensar els interessos dels menorquins.

Se’ns deia que aquest acte d’avui era una mostra de
transparència, bé, efectivament una mostra de transparència de
compliment de la llei, de la Llei del bon govern, que el Partit
Popular, constantment, no fa més que menysprear; fins i tot ja
en aquesta mateixa comissió el conseller d’Administracions
Públiques anunciava -i més en Diari de Sessions es pot llegir-
la modificació d’aquesta llei. Per tant, és aquí perquè la llei fa,
vol que sigui aquí, però també estic convençut que si no fos per
aquesta llei vostè avui no hagués estat, a més a petició del PSM,
no hagués comparegut avui aquí.

Que la voluntat dels grups de l’oposició, del PSM és crear
conflicte polític? No, perdoni, el conflicte polític el crea la
figura del delegat del Govern quan fa coses com -i de manera
molt planera, el Sr. Alcaraz ho explicava, “és que a mi els
ciutadans de Formentera em demanen açò, em criden”... Vostè
està explicant i està parlant com si fos el president de
Formentera i no és el president de Formentera.

No li llevaré la bona intenció, la voluntat de fer feina, el que
vostès vulguin, però ja és massa reiterada aquesta posició del
Partit Popular respecte dels consells insulars. Jo li llegiré
l’article 61: “Els consells insulars són les institucions de govern
de cadascuna de les illes i exerceixen el govern, l’administració
i representació de les illes de Mallorca, Menorca...”.

És cert que és una qüestió de models, des del nostre grup
voldríem que el Govern de les Illes fes menys d’executiu i més
de política general, però sempre en compliment d’allò que
marca l’Estatut. Avui hi ha unes competències pròpies de la
comunitat autònoma que exerceix el Govern de les Illes Balears
i unes competències pròpies dels consells insulars, a més les
competències pròpies del Govern poden ser delegades, se’n pot
delegar la funció executiva o la funció de gestió. 

Per tant, és una qüestió de model, optam pel model de
reforçar els consells insulars que exerceixen amb força -parlam
en finançament-, amb capacitat les seves competències, fins i tot
exerceixen funcions executives i de gestió de competències del
Govern o actuant per la via de generar delegats territorials.
Efectivament, en el cas de Formentera ha optat per aquest via.

Li dic que aquest debat de model és un debat de model
relativament nou i recent que possibilita l’Estatut de 2007,
perquè abans la situació era diferent, era diferent parlar en
aquells moments, abans, dels delegats territorials. En aquest
moment, això ho possibilita i crec que... bé, el cas de Menorca,
no només el nostre grup parlamentari és que em sorprèn, fins i
tot el Grup Parlamentari Popular ha defensat que el consell
insular sigui, efectivament, el govern i sigui el referent i que
assumeixi el lideratge de l’illa i no altres figures.

Ja s’ha dit, però crec que el Sr. Alcaraz té molta feina a fer,
però la té a fer en el lloc on el poble li ha demanat que la faci,
que a l’oposició a la institució del consell insular i no volent....
en forma d’artificis i crec que més retòrics cobrir un expedient
que és el d’aquesta figura, però no m’ho crec, perdoni que ho
digui i a més ho dic amb total convicció vista l’experiència de
Menorca, ara que governa el Partit Popular al consell no hi ha
els delegats que hi havia a l’època Matas quan governava un
partit d’esquerres, per què?, per què?, no, no hi ha aquests
delegats, no, no, hi ha un delegat territorial d’Educació,
perdoni... uf!, vostè, vostè no sap a l`època Matas els delegats
que teníem!, no en té ni idea, dels delegats que teníem! No té ni
idea dels delegats que teníem, la quantitat de delegats que va
arribar a tenir Menorca del Govern i tot -i tot- per ofegar, per
desplaçar, per menysprear el Consell Insular de Menorca, però
tanmateix... bé, la història és molt clara i els menorquins d’allò
en varen quedar molt ben ensenyats i tal vegada per això
lamentam tant que ara a Formentera repeteixi la història.
Formentera està repetint la història de Menorca en aquella
època, en una època que va ser suposar un menyspreu absolut
als consells insulars.
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Deia el representant del Partit Popular una expressió
absolutament sorprenent, que és que el president del consell
insular pretén resoldre totes les qüestions de Formentera?, tot
sol?, jo no sé si tot sol, però que les ha de liderar, no en tenc cap
dubte. Que les ha de liderar, no en cap dubte i és ell qui s’ha
d’adreçar al Govern i ha de fer el que faci falta per aconseguir
tota la relació de qüestions que vostès vulguin per aconseguir
que els formenterers visquin en unes condicions d’igualtat i
d’oportunitats igual que la resta de ciutadans de les Illes, però
això res no té a veure amb el fet que es generi aquesta figura de
delegat del Govern a Formentera. Res no hi té a veure.

Per acabar, què té a veure que hi hagi oficines o que hi hagi
espais del Govern a cadascuna de les illes?, és a dir, què hi té a
veure? Hi pot haver una oficina de funcionaris, de treballadors,
de tècnics del Govern, efectivament, amb un cap de servei, però
la representació i el valor polític l’han de continuar tenint els
consells insulars i defugir ja de figures -i acab- polítiques
absolutament innecessàries, incoherents amb la situació
econòmica que vivim i incoherents amb, si és cert, el pensament
aquell que els consells insulars han de liderar el govern a
cadascuna de les illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nel Martí. Pel Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats i Sr.
Alcaraz, molt breument i de forma pràcticament telegràfica, per
donar resposta a les intervencions que han tengut lloc en aquesta
comissió i bàsicament per agrair també la intervenció aclaridora
i ben explicada per part del Sr. Alcaraz, on hem tengut
l’oportunitat, tots els que som en aquesta comissió, de conèixer
la feina que desenvolupa a l’illa de Formentera, tot i que abans
de la seva intervenció se li hagi negat que aquesta feina
s’hagués fet. Amb documents gràfics i una explicació literal
s’ha demostrat perfectament que aquesta feina està feta i es
desenvolupa amb absoluta normalitat encara que a alguns no els
vagi bé.

Aquí sembla que hem vengut a tirar-nos al cap els delegats
que tenien uns, els delegats que tenien els altres, però se salten
un escaló, és a dir, aquí es vol arribar dalt de tot, pugen l’escala,
però boten quatre escalons de cop. Aquí hi ha hagut una
legislatura on ha governat un pacte, aquí hi ha hagut una
legislatura on ha governat l’esquerra i aquí hi ha hagut una
legislatura on les Illes Balears ha estat autènticament trufada -
trufada- de delegats a cadascuna de les illes. El Sr. Alcaraz ho
ha dit, un delegat exclusivament d’esports del Govern de les
Illes Balears destinat a l’illa de Formentera, els sembla poc?
Llavors se’n queixaven vostès? Ja estava constituït el consell
insular de l’illa de Formentera, ja estava constituït, només per
una matèria així d’específica es nomena un delegat d’Esports a
la legislatura anterior a l’illa de Formentera?, faci una mica de
memòria, diguin-ho tot, no ens portin només una visió
esbiaixada de les coses, perquè hi ha un univers de coses i hem
de contemplar-ho amb tota la perspectiva possible. 

Per tant, crec que el debat passa per aquí. No hem vengut -
com dic- aquí a tirar-nos els delegats al cap d’uns als altres, però
és que hi ha un històric i aquest històric compta, aquest històric
suma i, per tant, aquest històric s’ha de reconèixer de manera
inevitable, i això és el que diu el Sr. Delegat, el Sr. Alcaraz.

La portaveu del Partit Socialista a l’Ajuntament de Sant
Antoni era la delegada d’Educació a l’illa d’Eivissa del Govern
de les Illes Balears del Sr. Antich, què passa?, que no estava
legitimada per ser-ho? Ha negat mai el Partit Popular la
legitimitat que tenia aquella senyora per exercir aquelles
funcions? Ho ha negat mai? S’ha atribuït legitimitats que no li
corresponen? Mai. Ha qüestionat mai que aquella senyora en
aquell moment no fos una digna representant dels interessos
dels ciutadans dins l’Ajuntament de Sant Antoni? Tampoc,
tampoc, absolutament tampoc, però aquí venim a no veure la
piga dins l’ull propi i això és el que no pot ser, això és el que no
és tolerable. Visions esbiaixades de les coses, les justes; rigor i
serietat, tant com vostès vulguin, però visió esbiaixada de les
coses, ni una.

Sr. Martí, li recoman..., no és la primera vegada que li passa,
eh?, li recoman una qüestió, no és la primera vegada que li
passa, tal vegada és un defecte que vostè té i que hauria de mirar
de corregir, no és una crítica, és una advertència. Abans
d’esmentar el programa del Partit Popular llegeixi’l, faci-ho, per
favor. Abans d’esmentar el que nosaltres proposam als electors,
agafi un programa, que el tenim, deu estar penjant, si no jo l’hi
proporcionaré, jo l’hi proporcionaré i sigui conseqüent amb el
que aquell programa electoral diu. El que no pot ser és que vostè
vengui aquí, digui que la figura d’aquest delegat no estava
prevista al programa del Partit Popular i es quedi exactament
igual que quan ha entrat per aquella porta, exactament igual i,
a més, s’atreveixi a dir que, és clar, com que no estava dins el
programa del Partit Popular -que sí que hi era-, el Partit Popular
comet -no ho ha dit així, però ho dic jo- un cert frau, que
enganya els ciutadans i almenys aquesta era la seva voluntat i
aquesta era la seva insinuació, era aquesta la seva insinuació.
Per tant, corregeixi això, no li costa res, són cinc minuts, a més
està dividit per temàtiques, per tant, és bo d’entendre.

Acab, Sr. President, i no vull fer-ho sense apartar-me ni un
cèntim ni un gram del discurs que he emprat a la meva primera
intervenció, aquesta és una qüestió estrictament política, Sr.
Alcaraz, és un conflicte institucional que es pretén provocar,
que crec que no és raonable i no té cap sentit i crec i insistesc
una altra vegada en el mateix: cadascú ha d’administrar les
competències, amb independència de lideratge, les
competències que li són pròpies.
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Deia la Sra. Esperança Marí, què ha d’administrar el Sr.
Alcaraz a Formentera si només hi ha un edifici, etc., idò miri, ha
d’administrar el que el Govern de les Illes Balears li digui que
ha d’administrar a l’illa de Formentera, ha d’administrar les
competències pròpies o les funcions pròpies que li pugui atorgar
el Govern de les Illes Balears en funció precisament d’aquestes
precises competències. 

S’ha llegit un article aquí de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i jo vull fer esment a un altre article. Article 30 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears: “Les competències
exclusives del Govern de les Illes Balears són les següents”,
digui’m vostè si aquestes...

(Remor de veus)

...són precisament...

EL SR. PRESIDENT:

Silencio, por favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

...les competències del Consell Insular de l’illa de Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Acabe ya, por favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

I acab, Sr. President, vull agrair la presència del Sr. Alcaraz,
agrair les seves explicacions, encoratjar-lo com he dit abans a
continuar aquesta feina i confii que la colAlaboració, la
normalitat institucional i la cooperació entre distintes
institucions sigui el que ens porti a Formentera la prosperitat
que veritablement necessita. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Alcaraz.

EL SR. DELEGAT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS A FORMENTERA (José Manuel Alcaraz i
Escandell):

Gràcies, president. Crec que..., en fi, continuam en el mateix
debat de què m’he queixat abans, no hem entrat en els
problemes que hi pugui haver a Formentera i que volem
colAlaborar per solucionar-los i... Can Marroig està obert, està
obert. Tots els locals que té el Govern a Formentera... saben
perfectament quins són els locals, saben perfectament quins són.
Que jo sàpiga Can Marroig tot l’estiu ha estat obert. Ha estat
obert i ho sap perfectament, ha d’anar més a Formentera, la
convid que vengui a Formentera i anam a fer una visita a
aquesta zona, perquè sap que totes les delegacions eren a
Eivissa, ho sap, però si vostès estaven en el govern que
nomenava els delegats d’Eivissa, el que passa és que eren
d’Eivissa guió Formentera, i nosaltres hem trencat aquest guió.

Jo dic al diputat de Menorca què diria vostè si el delegat
d’Educació fos de Mallorca i Menorca?, posem per cas; què
diria? Què diria si el delegat del SOIB fos de Mallorca i
Menorca? No tenen vostès un director insular de l’Estat a
Menorca?

(Remor de veus)

Què passaria si fos el director insular de l’Estat de Mallorca
i Menorca?

(Més remor de veus)

Idò quan governaven l’haguessin pogut llevar, no varen
llevar els delegats del Govern... Quan governaven...

EL SR. PRESIDENT:

Un segundo, Sr. Alcaraz. Un poco de respeto. Estamos en
una comisión, por favor. Agradecería que para acabar... Está en
el uso de posesión de la palabra el Sr. Alcaraz.

EL SR. DELEGAT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS A FORMENTERA (José Manuel Alcaraz i
Escandell):

Sí, jo crec que si és un tema econòmic estic..., demà mateix
em suprimesc el sou, però la pregunta és què farien vostès amb
aquest sou si governassin. El que farien, segons el que varen fer
fa poc més d’un any és crear més delegacions, encara, i més
assessors, i més directors generals, i més directors insulars a
Menorca mateix, on vostè governava, que ara crec que n’hi ha
la meitat. Quan parlem d’alts càrrecs crec que tots hem de ser
conscients que hem governat, també, que no sortim al món i no
tenim passat, i jo crec que vostès han de mirar el que feien.

Quan el portaveu del Partit Popular els ha posat, per
exemple, el cas de Laura Carrascosa, que era la delegada
d’Educació i era la portaveu del PSOE a Sant Antoni, ah?, això
no és el mateix... Clar, nosaltres els posam exemples, els posam
arguments, i vostès surten per una altra banda. Així és difícil
dialogar i debatre, perquè no sé si volen escolar.

Em sap greu que la diputada em digui comissari polític, em
sap greu. Jo els comissaris polítics sé que eren unes altres coses,
i no voldria nomenar el que eren.

I després ha tornat a repetir el tema de les reunions. Però si
m’he reunit i he vist fins i tot les paparres que van per allí, però
si he vist a tot déu!, he vist a tot déu!, com a delegat del Govern,
clar, com a delegat del Govern. Si li he ensenyat fotos on estic
amb professors, amb directors de centres... Com que no? Però
si som aquí, som aquí, som aquí amb els empresaris... Som aquí,
és que... Home, no amaguin la veritat, no intentin fer veure a la
gent una cosa que no és.
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Ja per acabar, jo simplement pensava que seria un debat més
ric en idees, en propostes per a Formentera, més constructiu, i
ja hem vist que no, però, bé, la meva porta està oberta per anar
a visitar Can Marroig o per al que vostès vulguin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Agraïm la presència del Sr. José Alcaraz, i
no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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