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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Esperança Marí.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Josep Torres substitueix Cati Palau.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
819/13 i 1410/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 819/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a deteriorament
dels edificis dels centres docents de les Illes Balears.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 819/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deteriorament dels edificis dels centres docents de les Illes
Balears. Per defensar-la, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En un clima atmosfèric com
el nostre i també a causa del calendari escolar és normal que els
problemes amb els edificis destinats a centres docents
s’aguditzin a l’època d’hivern que és quan plou més i fa fred.

Aquests dos hiverns darrers hem pogut veure per la premsa
imatges d’alumnat amb mantes al carrer per denunciar la
precarietat de les instalAlacions, s’havien romput les calderes de
calefacció, que no eren substituïdes, goteres, esvorancs,
humitats, contrafinestres que caien a l’hora d’esbarjo amb fillets
i filletes a sota, impagament als proveïdors de combustible i un
llarg etcètera.

És per això que vàrem presentar aquesta proposició no de
llei justament en el mes de febrer d’aquest any, després de
recollir durant unes setmanes denúncies que havien aparegut als
mitjans de comunicació malgrat que hem de ser conscients que
la majoria d’aquestes denúncies no surten pels mitjans de
comunicació, per tant, són moltes més les que hem recollit.

Hi va haver denúncies per part de l’institut Pasqual Calbó de
Maó perquè el seu poliesportiu cobert va quedar inutilitzat per
l’aigua de pluja, denúncies de l’institut de la mateixa ciutat Cap
de Llevant perquè la seva caldera de calefacció continuava
sense funcionar bé, denúncies de l’escola de Primària de
Fontirroig amb voladissos que caien, de l’IES de Capdepera,
també per qüestió de la caldera, de l’escola del Rafal Nou de

Palma, del Centre d’Educació Especial de Son Ferriol i també
del d’Alexandre Rosselló de Palma, del CEIP Sa Ginesta de
Galatzó de Santa Ponça a Calvià i del Xarc a Santa Eulària
d’Eivissa, també l’institut Balàfia també a Eivissa o de Can
Guerxo i Vedrà també d’Eivissa i un llarg etcètera.

De totes aquestes, només coneixem que s’hagi solucionat la
de Capdepera, la resta està com estava. En algunes escoles s’han
fet arranjaments parcials i en altres han intervingut les APIMA
corresponents, com per exemple la del Pasqual Calbó de Maó
en què l’APIMA va pagar l’arranjament de les canonades de la
teulada, però encara està pendent de fer la inversió necessària
per part de la conselleria, promesa, però que no ha arribat.

Únicament els equips directius i les APIMA per tant lluiten
per la dignitat dels seus centres i perquè l’alumnat pugui
continuar amb una mínima qualitat les classes, mentrestant els
ajuntaments i la conselleria es van passant la responsabilitat un
a l’altre.

L’any 2004 es va crear l’IBISEC -per fer un poc d’història-
amb l’objecte de construir instalAlacions educatives i també per
fer obres d’inversió i de manteniment o conservació de les
instalAlacions existents. 

En el pressupost de la comunitat autònoma de 2003, al
capítol corresponent a aquesta entitat de l’IBISEC en la pàgina
148 es diu textualment: “La mancança d’instalAlacions
educatives suficients a les nostres illes, el manteniment dels
centres existents i la necessitat urgent d’un gran nombre de
noves construccions han fet que des de la Conselleria
d’Educació i Cultura s’hagi dissenyat un nou pla
d’infraestructures educatives i que durant l’exercici de 2013
s’ha iniciat la redacció de projectes per assolir aquest
compromís i continuar supervisant i controlant les diferents
actuacions en inversions educatives portades a terme per la
Conselleria d’Educació i Cultura per mitjà de finançament amb
els ajuntaments”, tancam la cita.

Com que som gairebé a mitjans del 2013 i encara no sabem
res d’açò ni tampoc que s’hagin fet ni les obres de manteniment
i conservació més necessàries, aquest grup parlamentari ha
registrat una sèrie de preguntes per escrit per saber de quins són
els projectes que s’estan redactant..., quin són -perdó- els
projectes que s’estan redactant o que s’han redactat, no només
d’aquest any 2013, sinó des del setembre de 2011 a ara, perquè
la impressió que tenim, que es té en general, és d’una paràlisi
total. 

La nostra preocupació no ve d’ara, ja en el mes de novembre
del 2011 vàrem presentar una proposició no de llei sobre la
necessitat de fer un pla d’infraestructures educatives durant la
legislatura. 
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El Grup Popular en aquella ocasió va votar favorablement
dos dels punts de la proposició, un que instava a aprovar que el
pla d’infraestructures 2012-2016 tingués en compte una sèrie de
criteris, que no relataré ara perquè consten als butlletins
d’aquesta casa, i un altre punt que instava el Govern a signar
convenis amb els ajuntaments per al manteniment dels centres
escolars de primària on s’especifiquessin  les actuacions pròpies
d’una i altra administració.

Evidentment, senyors diputats i senyores diputades, no
sabem res del primer punt ni del segon i ja hem demanat per
escrit la relació d’aquests convenis que s’hagin pogut signar des
d’aquell moment fins ara.

Recordaré també avui altres acords aprovats per aquest
parlament i que també fan referència als centres escolars, com
són els mapes escolars. La passada legislatura semblava que en
aquesta comunitat autònoma no es podia fer res en matèria
educativa si no disposava d’un mapa escolar. Al principi
d’aquesta legislatura semblava imminent aquesta qüestió. Es
varen fer preguntes al Ple per part del mateix Partit Popular dia
7 de febrer del 2012 i es varen aprovar dues proposicions no de
llei, una en comissió que havia presentat el grup MÉS, avui en
dia, que instava a continuar treballant en l’actualització i revisió
del mapa escolar de cadascuna de les illes i una altra del mateix
grup popular al plenari de dia 6 de juny de 2012 que instava a
presentar-lo al Parlament, a la participació de la comunitat
educativa.

Encara els contaré més coses, senyors diputats i senyores
diputats, una altra cosa pendent, un dels treballs que es portaven
a terme en la passada legislatura, que era la minimització de
l’efecte de les cobertes d’uralita existents encara als patis o en
altres zones exteriors dels centres i que consistia..., algunes
s’han desmuntat, però en altres (...) tipus sandvitx, sembla que
també s’ha paralitzat. Per la qual cosa, ara la FAPA a Mallorca
ha iniciat una campanya per conèixer els centres que encara es
troben en aquesta situació.

Nosaltres també demanarem a la conselleria que ens
comuniquin aquestes dades per poder fer un seguiment d’un
tema que ens sembla prou important per a la salut no només de
l’alumnat, sinó també de totes aquelles persones que estan
exposades als efectes de l’amiant en els centres escolars,
professorat, personal no docent, etc.

És per aquest motiu que el darrer punt d’aquesta proposició
demana també que s’elabori una llista prioritzada d’obres, ja
que no tenim ni pla d’infraestructures ni tampoc mapa escolar
en què es faci almanco una llista prioritzada segons el grau de
deteriorament en els centres i que aquesta sigui desagregada per
illes.

És per aquest motiu, per tant, que presentam aquesta
proposició no de llei que demana, primer, que l’IBISEC faci un
informe de les deficiències detectades als edificis i instalAlacions
dels centres abans del 30 de maig; dos, que es compleixin els
convenis signats amb els ajuntaments per a la divisió de tasques
de manteniment, conservació i reformes; tres, que es pagui
puntualment la dotació econòmica ordinària dels centres, açò es
diu perquè amb aquesta dotació econòmica moltes escoles han
anat esmenant aquests problemes de manteniment. Una altra
proposta és que es facin immediatament aquelles obres de

conservació en les estructures que es troben en molt mal estat i
poden posar en perill l’alumnat o que signifiquen un important
deteriorament de la qualitat de l’ensenyament als centres i que
se citen: citàvem Fontirroig, el Poliesportiu Pasqual Calbó a
Menorca, Rafal Nou, Son Ferriol, Alexandre Rosselló, Santa
Margalida a Mallorca i l’IES del Xarc a Eivissa.
I finalment, que s’elabori una llista prioritzada d’obres segons
el grau de deteriorament, com hem dit, d’aquests centres
docents de les Illes Balears desagregada per cadascuna de les
illes i que hem citat abans.

Res més, Sra. Presidenta, en aquesta primera intervenció.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És per anunciar el nostre vot
favorable a aquesta proposició del grup socialista i el nostre
suport per tant a tot el seu contingut. Mentre esperam les
autopistes de l’educació, com a mínim llevem els clots de les
carreteres que teníem, de les tristes carreteres que teníem, que
com a mínim estiguin a pas de revista. 

Ja sabem que la tesi nova és que els euros, els doblers no
tenen gaire importància dins el fracàs escolar, però a part que
nosaltres no ho compartim, com a mínim confiam que també
unes mínimes condicions de les instalAlacions, dels equipaments
i per què no?, uns elements de confort i de qualitat dins
l’educació aporten un estat d’ànim, una manera d’enfocar-ho
mentre que el contrari transmet abandonament, la sensació que
està deixat de la mà de Déu, que aquest setge que està fent el
grup popular i el Govern contra els docents, contra l’escola amb
un assetjament colAlectiu, realment també afecta els
equipaments. Per tant, donarem suport i confiam que hi hagi un
canvi important.

Ja vàrem apuntar en els pressuposts de l’any passat i
d’enguany que realment amb el que té avui l’IBISEC per a
aquestes funcions era evident que passaria aquesta degradació,
pràcticament tot el que té per a inversió que tengui aquesta
vessant, aquesta força és per pagar compromisos ja existents,
basta per pagar anualitats, només els estalvis que es generen
quan hi ha contractacions permeten alguna altra alegria. 

Nosaltres pensam que aquesta dotació s’ha d’augmentar,
però que com a mínim aquesta transparència que s’apunta en un
pla de cara al maig del 2013 o en general que sigui publicada en
una web, que ho coneguem tots, que es vegi què queda prioritzat
i per a quan, et donaria primer, tota la transparència que dóna la
informació que sempre això..., perquè tots els pares o tota la
comunitat educativa vegi on s’estan fent coses i amb quins
criteris, resulta molt positiu perquè tothom vetlla tothom i fins
i tot dins un calendari un veu, mira a nosaltres no ens tocarà
avui, però ens tocarà a l’octubre, ens tocarà per Nadal, ens
tocarà el febrer de l’any que ve, com a mínim un sap quan li
canviaran les persianes. Per tant, nosaltres estam d’acord amb
la proposta... dels terminis que s’apunten.
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El segon punt ens sembla cabdal, avui el Partit Popular
braveja arreu que la llei Montoro, la Llei de règim local
desapoderarà els ajuntaments de les seves competències en
matèria educativa, això serà un gran cosa dins l’aclariment
competencial perquè se’n cuidarà el Govern de les Illes Balears,
que el Govern de les Illes Balears que no dóna a l’abast amb
l’ESO se’n cuidarà de Primària, bé, que vagi posant convenis
perquè ens ho anem creient perquè la sensació que tenim és que
anirem de l’abandonament a la desgràcia perquè si realment
l’aclariment competencial passa per dir que se’n cuidarà la
comunitat autònoma sense cap canvi estructural diferent,
aquesta alegria que espera el Partit Popular creim que anirà a
càrrec de la pèrdua de qualitat una altra vegada de les escoles,
perquè al final, els ajuntaments que també per motius de
tresoreria, per molts de motius, i fins i tot amb l’excusa que tard
o d’hora ja no ho seran, perquè això és una competència que
cada vegada la senten com a més impròpia, tot i que en aquests
moments és ben pròpia, doncs van afluixant, van afluixant.

Aleshores, què està passant? El que s’ha dit a les APA que
hi estan aportant doblers, no he volgut esmenar amb escoles
respecte de les aquí anomenades, perquè cadascú coneix les
seves i és difícil fer-ne una radiografia, a Inca al Miquel Duran
hi han anat els pares a pintar i a fer tallers de bricolatge, estan
arreglant persianes..., un edifici fet amb els peus, però que
realment hi han hagut de treballar, els mateixos pares han
quedat allà esperant perquè no arribava a haver-hi ni brigades
municipals per fer-hi les obres menors ni les de l’IBISEC o les
del Govern per fer-hi les majors. Això està passant arreu i el que
no pot, doncs aguanten a la seva manera.

També estam d’acord amb aquest tercer punt, amb el lema
que sigui l’aportació ordinària. Desgraciadament, han hagut de
dur-hi doblers els directors, a aquestes feines, que probablement
no els tocaria, jo les ampliaria. Nosaltres curiosament i
contràriament a aquesta idea que la centralització de tot és molt
més eficaç, que ara, contràriament a allò que ens havia predicat
el Partit Popular tots aquests anys, ara és el nou evangeli,
nosaltres creim que apoderar localment, donar uns determinats
recursos sempre procurant treure tots els profits de centrals de
compres quan és adient, però també ajuda que tengui molt més
present quines són les seves despeses quant a material, quant
també a petites obres.

Recordin quan hi havia el model dels anys vuitanta, que
Estats Units sobretot l’utilitzava molt, com sempre l’exèrcit en
primera línia, que quan apoderaves cada quarter es guanyava
molt més que no amb les compres fetes generals pel Ministeri
de Defensa, sobretot si aquell estalvi que feia, si em perdonen,
amb el paper higiènic, doncs podia servir per comprar claus o
per comprar... a l’inrevés, no?

Bé, nosaltres pensam que a les escoles, ja dic sense
desmerèixer del profit que es pot treure de centrals de compres
centralitzades, aniria bé que tenguessin aquesta mena de poder
si tenen el recurs, si tenen després la disponibilitat de la gent
que se n’ha de cuidar, perquè si és una nosa més, doncs no, però
com a mínim fins ara havia funcionat sistemàticament, tot els
casos que conec, tots els directors que conec han utilitzat
aquesta dotació econòmica per a qüestions, per sortir a camí
esperant que després se’ls compensaria amb les factures que
presentaven al Govern i per tant, ara ha estat una altra de les
reserves que s’han perdut.

Ens sembla correcte també el punt 4, ja s’han apuntat alguns
dels elements que s’han volgut posar al dia, en falten, n’és
conscient el grup socialista i voldríem veure tota la relació que
sortís del mateix govern. També seria bo perquè vegem tots que
no hi ha parts i quarts respecte... ni favoritismes a l’hora de les
intervencions, sinó que es respon a criteris objectius. Ja dic que
això, el fet de la publicitat, ho garantiria més.

Després aquesta llista prioritzada, bé, en general totes les
propostes van en aquest mateix camí. Nosaltres també creim
que és necessari fer un esforç, som molt conscients de les
dificultats actuals, però el que no té ni cap ni peus i com s’ha
recordat reiteradament és que hi hagi doblers per fer nous
concerts quan no podem resoldre les dificultats dels centres que
tenim. 

Insisteix molt, per exemple, el Sr. Company que no pensem
en noves línies quan tenim les dificultats que tenim, doncs, crec
que la mateixa reflexió és molt dudora, es pot dur mutatis
mutandis al que tenim en educació: si no podem mantenir bé el
nostre parc immobiliari d’educació pública, no ens emboliquem
amb nous concerts absolutament innecessaris o amb d’altres
altres coses, nosaltres sempre hem demanat per exemple que
primer deixam de pagar una residència d’estiu d’una familia
reial, abans de deixar d’arreglar colAlegis i amb un 1 milió i mig
d’euros ja els dic jo que es poden fer moltes coses.

El Partit Popular trobarà altres racons diferents dels que
trobaríem nosaltres?, correcte, que escuri d’on trobi que pot
escurar, però que no desatengui aquesta demanda perquè
realment és prioritària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sr. Ana María Aguiló i Garcías, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, primer de tot, Sra. Rita, puc entendre el que vostè vol
dir en aquesta proposició no de llei, però així com està
redactada no distingeix entre aquells centres docents públics de
titularitat municipal i aquells centres públics de titularitat del
Govern, i crec que això és bastant important.
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Quan al primer punt, segons els estatuts la gestió
encomanada a l’IBISEC es podria resumir en quatre línies
bàsiques: primera, la construcció, gestió i supervisió pròpia
d’infraestructures; segona, la redacció de projectes per a
properes licitacions; tercera, la realització d’altres actuacions
menors de manteniment i millora dels centres; i quarta, altres
actuacions de caràcter tècnic, informes, estudis i propostes.

Per dur a terme aquestes actuacions i dins l’activitat diària
de l’IBISEC ja es dur a terme un seguiment de l’estat de les
diferents infraestructures educatives i culturals. És per això que
l’IBISEC ja disposa d’informes sobre l’estat actual dels
diferents centres docents de les Illes Balears, així com les
deficiències detectades, documentació que es va actualitzant
periòdicament.

Aquesta manera d’actuar, Sra. Rita, s’ha fet sempre així, des
de la creació de l’IBISEC. L’IBISEC utilitza diferents fonts per
conèixer de primera mà els problemes dels centres docents, pot
utilitzar un informe d’ofici, per exemple si fan una obra menor
o una ampliació, etc., a petició del mateix centre o a petició de
l’ajuntament i posa a l’abast del centre tot el seu personal per
realitzar aquesta feina. Per tant, Sra. Rita, votarem que no a
aquest punt ja que ens sembla o que ho fa perquè no tenia res
millor a fer o perquè desconeix el funcionament d’aquest
organisme de la conselleria.

Sra. Rita, l’IBISEC ja disposa d’un llistat de deficiències
dels centres del qual parla vostè. En aquest moment prioritza les
actuacions, primer, segons el nivell de necessitat i segon,
intentant molestar al mínim l’activitat docent del centre.

Quan al punt dos, d’acord amb els informes abans
esmentats, una vegada establertes les prioritats, quan es decideix
actuar en algun centre es té en compte el contingut dels
convenis de manteniment per poder repartir responsabilitats
entre les administracions. És el que li deia al principi, que cal
tenir molt en compte els CEIP i els instituts, hi ha molt
diferència entre uns i altres. Pensi que es va signar un conveni
marc i a partir d’aquest conveni es van realitzant les diferents
actuacions. 

Sra. Rita, per tant, el Grup Parlamentari Popular votarà que
no a aquest punt, ja que no és necessari instar atès que en aquest
moment s’estan complint els convenis amb els ajuntaments que
els varen subscriure segons urgència i segons disponibilitat
pressupostària.

Quant al punt 3, perdoni, però no sé si fa referència al
pagament de les obres menors o a la dotació econòmica que
reben els centres per al seu funcionament ordinari, però en els
dos casos li diré el següent: primer, miri, Sra. Rita, vostè no vol,
ni vostè ni el seu grup parlamentari, no vol que li parlem de
l’herència que ens varen deixar, però és molt important saber
d’on partim per saber què podem fer.

Pel que fa a l’apartat de l’IBISEC, Sra. Rita, no només es
varen gastar, el mes de maig, tots els doblers que havien de
durar fins a finals d’any. Mirin si eren manos rotas, com aquell
que diu, mans foradades, mirau si eren mans foradades; és a dir,
no només corrent, corrent varen gastar tot abans del mes de
maig sinó que, a més, varen deixar 11 milions d’euros en
factures dins el calaix -i només li parl de l’IBISEC- aquestes

factures el Govern del Partit Popular, aquest govern que vostè
diu que pareix que no fa res, les va pagar gràcies al mecanisme
extraordinari de pagaments a proveïdors el maig de 2012. És
que si no els pagàvem no podíem seguir construint ni fer res
dins les escoles. Per tant, jo crec que el prioritari és pagar
aquestes factures que vostès deixaren dins els calaixos. No li
estic parlant, no, no, no vull que després a la contrarèplica em
digui, no, és que sempre els instituts s’han pagat amb cessió de
crèdit i tot això, no, jo no li parl d’obra major, li parl d’obra
menor, d’aquesta obra que es paga mes a mes, com és posar una
uralita, com és posar una escala d’incendis, li parl d’aquestes
coses, d’aquestes coses, posar una uralita, posar una escala...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci. Gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

... d’incendis. Vostè, el PSOE, el Sr. Llinàs, ens va deixar 11
milions d’euros de factures dins els calaixos que hem hagut de
pagar, per tant..., eh?

Si fa referència a la dotació pressupostària dels centres
docents aquest tema ja és reiteratiu i ja s’ha discutit a una altra
proposició no de llei. Només vull recordar-li que vostès varen
deixar de pagar als centres el mes de març, no varen deixar
dotació pressupostària per pagar el mes de setembre i tota
aquesta pilota es regularitza i ja hi ha centres que tenen
importants fonts de reserva dins els seus comptes corrents. Si
no, vostè ho demani.

Per tant, en aquest punt votarem també que no perquè en
aquests moments es regularitza la situació que vostès varen
deixar i s’intenta que es pagui de manera puntual. 

Quant al punt 4, amb relació a les diferents actuacions per
resoldre les deficiències a centres educatius de les Illes Balears
la conselleria, a través de l’IBISEC, ja actua en els centres que
presenten deficiències d’acorda amb els informes que s’han
detallat ja en el punt 1, i d’acord amb la prioritat marcada pels
serveis tècnics. I ara li posaré exemples, vostè que em diu que
no, no es preocupi que jo li posaré exemples. En aquests
moments, per exemple, en el CEIP Mateu Fontirroig es durà a
terme, el que passa, ... no, no, no, jo ara li explicaré, el que
passa és que no volen molestar l’activitat docent, esperen que
acabi l’activitat docent i ja hi ha pressupostats 17.000 euros per
posar-ho en marxa.

Quant a l’IES Pasqual Calbó li vull recordar que les goteres
de l’IES Pasqual Calbó, quatre anys varen estar durant el pacte,
la qual cosa va fer que es rompés el trespol i ara hem de pagar
les goteres més el trespol, però no es preocupi que ho farem,
està pressupostat i licitat. Per tant, es farà.
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Quant a l'obra menor executada durant 2013 vol dir que està
en procés de començar ja, com li dic el mes que ve quan acabi
l’activitat docent o ja estan acabades o en construcció. Per
exemple, a l’IES Antoni Maura està adjudicada, aquí per
exemple tenc a l’IES Antoni Maura que s’ha d’arreglar el
despreniment d’un sostre, per valor de 12.000 euros, i que s’han
de reparar les goteres a una aula, per valor de 6.000 euros. Això
es començarà dijous.

Després acabades, tenim l’asfalt al CEIP Miquel Costa i
Llobera, i altres que s’executen com, per exemple, una escala al
CEIP Nostra Senyora de Robines.

Miri, Sra. Rita, quant a obra menor executada només en
2013, és a dir, el Partit Popular ha pagat el desastre que vostès
ens varen deixar dels 11 milions en factures, el desastre que ens
han deixat d’instituts d’obra major, que d’això ja no en parlarem
perquè està també en marxa, instituts d’obra major, però després
és que tenim 83.368 euros quant a obra executada per al curs
2013, jo ja no li parl de 2012. Després, obra menor pendent
d’executar-se ja en tenim 65.388. Per tant, Sra. Rita, no torni a
dir que nosaltres, el Grup Parlamentari Popular, no fa res quant
als centres docents. Vostès són els que no varen fer res, vostès
són els que ens varen deixar un forat impressionant dins
educació, varen ser vostès. Nosaltres, simplement, el que feim
és pagar els desastres i fer a poc a poquet el que es pot i sobretot
quant a nivell d’urgència.

Per tant, una vegada més, Sra. Rita, arriba a deshora a
proposar-nos res, ja està tot ben fermat amb els equips directius,
amb els pares i està tot ben fermat. Jo li he posat un parell
d’exemples, n'hi podria posar d'altres: CEIP Sa Graduada i el
Capdepera, CEIP Miquel Costa i Llobera, el CEPA Llevant i el
Son Ramonell; és a dir, tot això de què vostè parla nosaltres
encara en tenim molt més per fer, no es preocupi, tot això està
ben pressupostat i ben... i tot, tot està molt ben pressupostat i no,
la veritat, és que no deixarem desastres com els que vostès
varen deixar.

Quant al punt 5, com ja li he comentat al principi referent al
punt número 1 de la PNL, l’IBISEC dins la seva activitat
principal ja du a terme informes i llistes prioritzant actuacions
i d’acord a les quals es poden filtrar les actuacions per camps,
com per exemple illa, municipi, centre, actuació, pressupost,
etc. Per tant, deixin’s fer feina, deixin’s fer feina amb
tranquilAlitat, deixin’s construir aquestes autopistes a poc a
poquet havent pagant els forats que vostès ens han deixat i
deixin’s fer moltíssima feina. 

Quant al mapa escolar, no es preocupi, es farà. Vostès ens el
varen paralitzar, varen estar quatre anys paralitzant el mapa
escolar. És una proposta d’aquest parlament i no es preocupi
que es farà a poc a poc. Vostès en quatre anys no ho varen fer,
no es preocupin, ho farem nosaltres. Per tant, ja està bé de
demagògia, ja està bé de mentides i jo li repetesc que una
mentida dita mil vegades mai en la vida no es convertirà en
realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Rita, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, agrair al
Grup MÉS el seu suport a aquesta proposició no de llei, perquè
veig que tenim els mateixos interessos. 

Quant al Partit Popular, he de dir que jo pensava que la Sra.
Aguiló s’assabentava de tot, que sabíem molt, que tenia una
continua relació amb la conselleria, però ara veig que no, que no
s’assabenta de res, es veu, ni tan sols s’assabenta del que llegeix
perquè m’ha explicat obres que s’han fet en alguns llocs, supòs,
però les que apunta el número 4 no n'ha dit ni una, perquè ni tan
sols l’escola Fontirroig, diuen que les faran, però com sempre,
des de principis de legislatura diuen que les faran...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... i al final no es veuen o es fan de manera molt barroera, com
a Santa Eulària, per exemple, que arreglen problemes de degotís
a uns tallers i es deixen sense arreglar després a la cafeteria o als
passadissos o cablejats informàtics que no s’arreglen o al
Guerxo s’havia d’arreglar la caldera i els patis infantils i després
no s’arreglen, etc.

Miri, Sra. Aguiló, la veritat, a mi em sap greu perquè és un
disgust que li don perquè vostè tenia molta confiança en aquesta
conselleria i en el fet que es gestionaria molt bé i resulta que per
ara són poques les expectatives que resulten. Parla d’herència,
jo també li puc parlar d’herència, una herència entre 2007 i
2011, es varen gastar 100 milions d’euros en escoles, tal vegada
vostès deuen ser malgastadors gastant en escoles perquè vostès
preferien gastar en maquetes d’òpera, que ens vàrem trobar una
factura d’1 milió d’euros de l’IBISEC per abonar maqueta, per
una maqueta d’una òpera, es varen treure doblers que anaven
per a escoles es varen treure per a una maqueta d’opera.

Però bé, d’aquests 60 milions d’euros es varen fer 84
actuacions, aquesta és l’herència, a 55 municipis, 52
finalitzades, 17 projectes redactats i 15 projectes ja en licitació
i a punt de començar. En total, l’herència de la passada
legislatura varen ser 13.910 places escolars noves. I quant a
aules prefabricades, l’herència que s’havia trobat la conselleria
la legislatura anterior, que eren 99 el 2008, varen passar el
2009-2010 a 65 i el 2010-2011 a 60. No em digui que no, Sra.
Aguiló, perquè això són els nombres, els nombres canten. Jo li
he dit el que hi ha.
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Per tant, la Sra. Aguiló ens parla també que no es va pagar
més que el primer trimestre, és que es pagava per trimestres, el
segon trimestre els tocava a vostès pagar-lo que ja havien entrat
en el Govern i varen deixar de pagar perquè els que han fet un
"sinpa" han estat vostès, no nosaltres. Vostès són els que no han
pagat des que varen entrar o han pagat el que els ha donat
només la gana. La gana també d’uns deutes que ens vàrem
trobar nosaltres en factures a un calaix de metros, d’autopistes
i de capses de Cola Cao. Aquesta és l’herència que vostès varen
deixar en aquesta legislatura i l’herència que no s’han trobat en
aquesta.

En definitiva, jo vull dir que allò que té aquesta conselleria
o allò que traspua és una apatia total, ni tan sols han fet un pla
d’infraestructures, no han estat capaços de fer ni un pla
d’infraestructures, i ja duim dos anys. Vull dir, falten menys de
vint-i-quatre mesos, menys, vint mesos perquè s’acabi aquesta
legislatura i faran un pla d’infraestructures quan ja no faci falta
o faran un mapa escolar quan ja hagi acabat la legislatura.

Per tant, vostès ni mapa escolar ni infraestructures ni
ampliacions ni construccions ni tampoc reparacions ni projectes
ni res de res, únicament els ha preocupat els concerts amb les
escoles de l’Opus que segreguen, que per això sí que hi ha
doblers, o fer dels inspectors uns comissaris polítics o que es
posin flocs a les façanes de les escoles, açò els preocupa molt
també, flocs en defensa de la llengua, o també els preocupa
emmordassar els professors que no combreguen amb les seves
ideologies polítiques. Això és la seva preocupació i mentrestant
les escoles cauen, les escoles no es mantenen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... no es firmen convenis amb els ajuntaments, hi ha un marc,
però encara no han donat la relació dels convenis firmats. Res
més, Sra. Presidenta, i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 819/13.

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1410/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a rehabilitació del
Teatre Principal amb fons europeus.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1410/13, del Grup Parlamentari MÉS, per a la rehabilitació del
Teatre Principal amb fons europeus. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La història del Teatre Principal
d’Inca és una història llarga i que aquest parlament, per
descomptat, l’ha tocada en distints moments, per distints grups,
s’han duit iniciatives, algunes d’elles han estat aprovades,
d’altres no, sobretot les econòmiques, però hi ha hagut una
sensibilitat que voldria que avui fos compartida i a veure si
trobam una solució, sigui la que proposam nosaltres o sigui una
altra, la qüestió, evidentment, és que hi hagi un resultat feliç.

El Teatre Principal d’Inca enguany és el centenari, és un
edifici emblemàtic de la ciutat, és cert que de l’edifici projectat
per Guillem Reynés de caràcter més modernista pràcticament en
queden només retalls perquè la modificació en profunditat que
es va fer en els anys quaranta per part de Francesc Cases, l’autor
del Mercantil i de tantes altres coses, també evidentment dins
Palma, doncs, li donen la fesomia actual.

Va estar explotat com a cinema durant molts d’anys, aquesta
cosa que a Inca teníem, com a mínim, molts anys tres cinemes,
cadascú se'n recordarà dels anys en què hi havia més, sabran
que el Novedades es va convertir en un bloc de pisos, el
Mercantil va deixar d’emetre, i el darrer, el Teatre Principal,
gairebé va caure amb El Titànic perquè degué ser de les darreres
que es va emetre, però es va anant deixant.

En aquell moment ja era un llogater de l’ajuntament perquè
el teatre es va comprar la legislatura 96-99, jo ara aquí no he
agafat quina és la data, però ens vàrem involucrar totes les
administracions, governava, si ho recorden, el Partit Popular en
el Govern, però en el consell hi havia un pacte progressista, en
aquell moment hi era Damià Pons com a conseller de Cultura,
i a l’ajuntament acabava d’entrar també en aquells anys Pere
Rotger com a batle. Es va comprar l’edifici i l’interès era,
evidentment, fer-hi activitat pública. 

Justament just després, o un parell d’anys després,
s’abandona el lloguer que havia agafat la família Salas, que era
l’explotadora del cine, i no arribam a treure endavant aquella
intervenció. Precisament, aquella mateixa legislatura ja en el
consell vàrem treure una convocatòria per a teatres públics,
record ja ho vaig fer, era en aquell moment responsable com a
conseller de Cooperació, intentant que s’hi apuntàs
l’Ajuntament d’Inca, vàrem fer el teatre de Lloseta en aquell
moment, el de Calvià, s’ajudava al de Sóller, al de Petra, ja
s’havia fet el de Cala Millor, es parlava del segon de Manacor,
però el Teatre Principal d’Inca no s’hi va acollir i han passat
distintes possibilitats a partir de l’1% cultural, a partir de teatres
de l’Estat es va donar un milió d’euros, en aquell moment devia
ser el ministre Cascos, 190 milions de pessetes en aquell
moment per al teatre, es varen perdre per inacció perquè no hi
va haver manera de dur a terme les obres, evidentment el
projecte també era molt ambiciós, de l’ordre de 8, 9 milions
d’euros, ara s’intenta resoldre per la meitat.
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Però bé, la història és molt llarga, plena d’anècdotes i
tampoc no es tracta de recopilar-la tota. Avui pareix que hi ha
una intenció real de dur a terme aquesta obra. Sembla que,
malgrat el Govern ha retirat fins i tot l’aportació, jo diria, quasi
simbòlica que feia en el teatre cada any en la fundació, l’ha
retirada, hi ha un moment en què l’Ajuntament d’Inca parla, el
batle, de dur a terme una rehabilitació, ja dic, menys poca
ambiciosa, amb molta dificultat per part que els arquitectes li
firmin un projecte, no tenim un projecte definitiu en aquests
moments encara per al teatre, les coses com són, n’hi ha mitja
dotzena, però no n’hi ha un de bo perquè no es dóna per bona
per la quantia que pot aportar l’ajuntament, però en qualsevol
cas això es resoldrà, supòs, si hagués possibilitat d’un
finançament.

Es va parlar a finals de l’anterior legislatura d’incorporar
aquesta obra al fons FEDER. Com vostès saben una de les línies
del FEDER, que vàrem pactar en el quinquenni actual, és la
rehabilitació de patrimoni. Bé, hi havia una reserva, una espera
de poder aportar de l’ordre d’un milió d’euros a aquesta
aportació, confiant que la resta de patrocinadors farien la seva
aportació. 

Vostès saben que hi va haver tota la crisi que hi va haver en
aquell moment, ningú no estava en disposició fàcil d’avançar els
doblers, en aquest cas l’ajuntament era qui havia de bestreure
tota l’obra i després rescabalar-se, saben les dificultats de
tresoreria del moment, la qüestió és que aquell tema va quedar
ajornat. Però els fons FEDER encara hi són. 

He recordat aquesta línia, i d’alguna manera també és la
justificació pràcticament que hagi sortit aquesta iniciativa, d’una
polèmica, i l’he trobada bastant absurda, la veritat és que no l’he
entesa, per part del govern municipal d’Inca d’aquesta
legislatura en el qual es va remetre un missatge que s’havia dit
que hi havia una subvenció del FEDER que no estava
concedida. És que no es concedeix... és a dir, el que hi havia era
un fons pendent d’un projecte que s’havia de firmar un conveni
i no es firma el conveni perquè l’ajuntament, per motius
explicables, però que evidentment va preferir el fons Zapatero
o fer obres d’un altre estil amb totes les inversions que hi havia,
han estat unes altres prioritats, però sí que hi ha el fons FEDER.

Per tant, jo també crec que era un element d’afirmació que
la proposta que fèiem des de l’anterior legislatura no només era
certa i vàlida sinó que ho continua sent, i que ara encara està a
l’abast si des del Govern es vol dur a terme.

I aquí a posta apuntam i recordam en quina situació es
trobava, les dates que tenim nosaltres perquè des del Govern les
tenim demanades i fa mesos i encara no ens les han facilitat, la
memòria del FEDER no es publica fins el mes d’agost,
normalment la de l’any anterior, per tant, jo no sé el detall
exacte, però la meva sensació és que l’any 2012 no s’ha fet
absolutament res. Jo ara si hi hagués de posar mencions diria, el
2012 no s’ha gasta res, però no ho sé, per ventura ara la
portaveu del Grup Popular m’ho aclarirà, però allò que sí sé és
què s’havia gastat el 2011, perquè ja ha sortit publicat. 

Bé, idò, en aquell moment la línia, que és tema prioritari,
4,58, Protecció i conservació del patrimoni cultural, era una
línia que es podia gastar fins a 13,6 milions d’euros, en 6,8 de
finançament del FEDER, va 50% a 50%, la promotora ha de

bestreure el cent per cent i llavors la Unió Europea, una de les
poques administracions solvent i que paga, però paga si li
presentes factures pagades, aleshores aquesta sí té 6,8 milions
per invertir. 

S’havien compromès 4,9 milions dels 13,6, per tant,
realment encara en queda molt, aquí hi ha el Teatre Mar i Terra
de Palma, hi ha hagut una sèrie d’intervencions també ara
record la d’Esporles, en record un parell a Palma, però hi ha
doblers, hi ha reserva suficient per a aquesta situació.

El pla acaba enguany. Vostès saben -tots l’hem seguida
molt- la polèmica o les iniciatives del Govern per pactar els fons
FEDER 2014-2020, però encara estam en el 2013, encara tenim
fons 2013 en moltes línies. Ara jo parl de la de patrimoni
cultural. Bé, la línia de 2013 s’ha d’haver contractat abans de
final d’any i s’han d’haver acabat les obres el novembre de
2015. Per contractar unes obres d’aquesta envergadura dins
enguany ja tot hauria d’estar filat, i per descomptat davant
Europa, que prefereix que totes les obres que es volen fer dins
l’any se li hagin comunicat dins el mes d’abril. Bé, arribam
relativament a punt, perquè jo crec que ja ha passat un poc el
moment, però si encara ara pens que es vol fer el conveni i
aquesta reserva existeix, dons hi som a temps. 

La proposta ha arribat quan ha arribat, però com a mínim el
Grup Popular i el Govern la coneixen mediàticament i la
coneixen d’enrere i ens agradarà saber si han fet alguna
iniciativa al respecte. Sabem que des d’Inca s’han mogut, han
apuntat la possibilitat no ja d’1 milió sinó de 2 milions d’euros,
perquè hi són, hi són, i que hi hagués la possibilitat d’introduir-
ho. Altres vegades s’ha dit, i pareix raonable, que hi hagi una
convocatòria; si hi ha una convocatòria ja som a final de maig,
ja som a final de maig, i per descomptat nosaltres hem duit
aquesta proposta, però que també n’hem fetes d’altres de
patrimoni perquè el que seria imperdonable, imperdonable, és
que 3, 4 milions d’euros europeus per a inversions en patrimoni
cultural es perdessin, perquè les nostres necessitats de patrimoni
cultural són infinites, i el profit que en podem treure de caràcter
artístic, cultural en sentit específic i d’alguna manera enragé,
però també en un sentit turístic, econòmic, d’atractiu, etc., són
massa clares en una comissió de cultura perquè jo ara aquí les
hagi d’enumerar. Per tant seria imperdonable perdre doblers
europeus en patrimoni.

Per tant vull pensar que si hi ha hagut unes altres prioritats,
ja dic que el 2012 vaig estar vetllant els butlletins a veure si
sortia perquè el FEDER obliga a posar totes les subvencions
fetes amb FEDER, que surti anunciada la seva aportació, com
és natural; jo no n’he vistes, em pot haver passat, ho he demanat
per escrit i no se m’ha contestat, i ara veurem si en treim més
clarícies. En tot cas el que volíem treure més avui no és tant que
sigui a través de FEDER, ens agrada que sigui FEDER perquè
deim una cosa concreta, possible, a l’abast, però allò que ens
interessa són les obres del Principal. Si al final les del FEDER
van a una altra banda i es treuen recursos d’un altre indret creim
que hi han de ser.
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Som conscients que a cultura sempre hi (...) pocs doblers,
però si vostès repassen la immensa majoria dels teatres que
s’han fet a les Illes Balears els darrers anys, tots han tengut
suport del Govern o del consell o de tots dos. Moltes vegades és
l’IBATUR, en comptes de Cultura els dóna IBATUR, per
exemple el de Cala Millor la inversió és de l’IBATUR; a Maó
ve d’una altra banda; l’1% cultural moltes vegades ve del
Ministeri de Foment i de la Conselleria de Foment, moltes
vegades ve de la Direcció General d’Arquitectura amb una
divisió que no he entès mai, que no l’he compartida però que
l’hem tenguda dins el nostre govern, abans que altres ho diguin.
Jo consider que hi hauria d’haver un departament de patrimoni
fort i potent dins cultura, però, bé, això són també opinions
personals que crec que podem compartir dins una comissió de
cultura parlamentària però que no s’ha duit a terme. Però tots
ells han tengut aquest tipus d’inversió, sigui del Pla d’obres i
serveis, sigui d’altres bandes.

L’Ajuntament d’Inca no ha presentat aquesta proposta a cap
d’aquestes línies generals, ni al Pla E ni als plans d’obres i
serveis, ni als plans específics per a teatres que s’han aprovat
tant a nivell d’Estat com a nivell de Consell de Mallorca, però
ara ha arribat el moment en què no s’entén que tots els pobles
del veïnat tenguin un teatre en condicions i la ciutat d’Inca hagi
quedat tan endarrerida en equipaments culturals. És realment
una situació incomprensible i que jo diria que ens degrada una
miqueta com a ciutadans d’Inca, però també jo crec que tota la
idea de Mallorca i si m’apuren d’Illes Balears, però per ventura
a nivell més mallorquí hi ha un forat, hi ha una mancança
evident. Qualsevol planificació -i acab, Sra. Presidenta- que
digués, només pels principis objectius, on correspondria, on
seria natural, raonable, que hi hagués teatres a l’illa de Mallorca,
a qualsevol tram que es fes sortiria Inca. Ja està que en Marc
Ferragut i ara Rafel Ferragut exploten l’Auditorium de Palma,
però nosaltres ens referíem no només que l’explotin inquers sinó
que estigui a Inca i a l’abast dels inquers. 

Per tant jo crec que aquesta proposta té tota la racionalitat
perquè tiri endavant i els anim perquè sigui amb la màxima
unanimitat possible, no ja aquesta iniciativa sinó en general la
proposta de tirar endavant l’obra a Inca del Teatre Principal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Vagi per endavant, Sr. Alorda, que donarem suport a
la seva iniciativa, com no podria ser d’altra manera. 

He estat temptat de contar l’anècdota de l’home que
arreglava cossis i la relativitat del temps, però esperarem per a
una millor ocasió. Això no obstant li he de manifestar que admir
la seva resistència al desànim davant un afer que
probablement..., un problema que du camí de sobreviure’ns. 

La del Teatre Principal d’Inca bé podríem anomenar-la la
història inacabable. M’esgoten, li ho he de confessar, m’esgoten
les campanyes tan llargues. Més, o prop de 18 anys de govern
municipal no han estat suficients per resoldre la situació d’un
edifici històric que havia d’alleujar les mancances que té la
capital del Raiguer d’un espai escènic, d’un espai
multidisciplinar, més de 18 anys durant els quals han coincidit
amb els seus a les institucions autonòmics i fins i tot a les
institucions estatals, la qual cosa hauria d’haver ajudat a trobar
les complicitats necessàries per rehabilitar i donar un ús al
teatre. 

Inca és evident que necessita un lloc escènic. A Inca no es
pot fer res que necessiti un aforament o necessita una capacitat
més enllà de 100 persones mal comptades. Per tant no podem
fer teatre, no podem fer concerts, tot i que es vera que el Teatre
Principal era fonamentalment un cine en el qual es va fer molt
de teatre regional, sobretot els anys cinquanta i seixanta, teatre
regional del grup Artis, de la companyia Artis després de Xesc
Forteza. No va ser tan brillant com a receptor de concerts,
perquè bàsicament hi venia en Manolo Escobar, que jo recordi...

(Remor de veus)

(Se sent el Sr. Alorda i Vilarrubias de fons que diu:
“Sarsuela”)

Sarsuela jo no hi he arribat. La sarsuela va ser, em pareix, el
temps del pare de l’anterior conseller, que va venir, en Bosch,
el tenor, em pareix que era el tenor Bosch, va venir a Inca en
diferents ocasions.

Tots som conscients d’aquesta necessitat, però no hem vist
el moment de poder-la executar. 

Jo crec que la seva exposició ha estat prou explícita, prou
prolífica, amb dades, justificant aquesta necessitat; el greuge
comparatiu amb altres pobles, amb altres ciutats que tenen un
espai escènic, i tot això només podria repetir els seus arguments.
Considerant la necessitat que té Inca de recuperar un edifici que
forma part del seu patrimoni arquitectònic, però també del seu
patrimoni sentimental, i dic sentimental perquè, com jo molts
d’alAlots, agafàvem de la sessió de les 3 a la sessió de les 9, era
sessió única i per tant aprofitàvem per estar dins el cine amb
pocs doblers, i allà, així com hi ha gent que diu va néixer a un
teatre, hi va haver molta de gent que va néixer a la imatge a
través dels cines d’Inca i en especial del Teatre Principal,
perquè era un espai que devora els altres dos diguem que tenia
una prestància i que supòs que la continua tenint un cop realitat.

Aquest patrimoni sentimental que hem de recuperar a través
sigui d’ajudes del FEDER, sigui a través de subvencions, sigui
a través de qui sigui, ja fa massa anys que els inquers tenim
aquesta situació que no arribam a desencallar, i per totes aquests
qüestions donarem suport a la seva iniciativa esperant que tots
els grups hi puguin donar suport.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. És veritat que ens trobam davant una
reivindicació d’anys enrere. Si no ho duc malament
l’Ajuntament d’Inca ara fa 13 anys que va adquirir, que va
comprar el Teatre Principal, un edifici emblemàtic per a aquesta
ciutat, i figura ara com a propietària la Fundació Teatre
Principal, que està integrada pel Govern, pel consell i per
l’Ajuntament d’Inca a parts iguals. És un edifici catalogat
d’interès artístic i patrimonial, el qual ja fa bastants d’anys que
està tancat. 

Crec que els que som avui aquí hem sentit parlar del Teatre
Principal d’Inca, i de les reivindicacions per tots els partits
polítics per poder dur a terme la seva rehabilitació. Tots els
partits d’Inca crec que ho duen al seu programa electoral, però
crec que hem de fer un poc de memòria i recordar una mica els
fets. 

Dia 27 d’abril de l’any 2009, segons declaracions del Sr.
Andreu Caballero, regidor del PSM a l’Ajuntament d’Inca: “He
assistit a la sessió del patronat de la Fundació Teatre Principal,
i per unanimitat s’ha decidit encarregar el projecte per a la
reforma i la rehabilitació del teatre. Dins el pressupost de l’any
2009 hi figurava l’aportació per part del consell insular, 100.000
euros, i 60.000 euros per part del Govern i els altres 60.000 per
part de l’ajuntament. Pens que les obres podrien començar
enguany o l’any que ve com a molt tard. Després s’haurà de
veure quants de mesos duren”. 

Dia 22 de desembre de l’any 2010, el Govern central
compromet 500.000 euros en la reforma del Principal d’Inca;
habilità a petició del senador socialista Xavier Ramis una
partida per comprar les cases de devora l’edifici, un pas
imprescindible per executar la reforma. Aquestes estaven
valorades en 600.000 euros, 500.000 euros, com he dit, vendrien
per part de l’Estat i després hi hauria d’haver una aportació de
60.000 euros per part del Govern, el consell i l’ajuntament per
arribar als 600.000, més les despeses de notaria i tot.

En aquell temps el projecte de rehabilitació estava valorat en
7.900.000 euros, i en aquell mateix moment la Conselleria de
Comerç i Indústria va garantir l’aportació d’1 milió d’euros
mitjançant fons europeus, però la Fundació del Teatre Principal
havia de garantir la mateixa aportació. Dia 24 de setembre de
2010 el batle d’Inca denuncià la manca de compromís per part
del Partit Socialista, que va retallar un 80% la partida del
Govern al Teatre Principal. Hi havia 209.000 euros
pressupostats però només hi varen destinar 48.950 euros; això
el govern del pacte passat.

No queda cap altra solució que ajornar la reforma del Teatre
Principal per a la propera legislatura, i lamentava l’actuació
socialista, tant pel Sr. Antich com per la Sra. Armengol, “una
cosa és el que prometem al programa i l’altra els doblers que hi
destinam”. Així mateix el batle d’Inca va agrair el treball dut a
terme pel grup del BLOC. L’exconsellera Francisca Vives va
obrir una porta per aconseguir subvencions a través dels fons
europeus, que en aquell moments el consell també mantenia una
partida de 200.000 euros, encara que fos per aportar en dues
anualitats. Però la realitat va ser que cap d’aquestes partides no
es pogueren gastar dins la passada legislatura. S’ha de recordar
també que l’any 2010, amb un projecte de 7 milions d’euros,
amb els fons FEDER hauríem pogut aconseguir el 50% si el
Consell de Mallorca i el Govern de les Illes i l’ajuntament
haguessin posat la part que els corresponia. No hi hagué
disponibilitat per part del Govern ni del consell, encara que
l’ajuntament havia fet un crèdit de 2.300.000 euros per posar a
disposició de la fundació. L’any 2010 es frustrà la signatura del
conveni de rehabilitació del Teatre Principal d’Inca per manca
de finançament del patronat. 

Sr. Alorda, jo crec que imperdonable és estar 13 anys sense
poder aconseguir res, i mira que hem governat tots, eh? Com diu
el Sr. Maicas, no hem vist el moment de poder executar la
rehabilitació. L’any 2010 era un bon moment, i qui governava
en aquell moment?, no es va poder aconseguir, tampoc.

Arribam a l’any 2013. L’ajuntament té una partida
pressupostària de 800.000 euros per poder fer la reforma. La
presidenta del consell insular s’ha compromès a aportar una
tercera part del cost de manera plurianual sempre que
s’aconsegueixin els fons FEDER que aportin un 50% del total
de la rehabilitació. També l’equip redactor ha modificat el
projecte, i ara costaria uns 4 milions d’euros, tot això a petició
de l’ajuntament. I vostè, Sr. Alorda, també ho sap, perquè això
es va parlar fa dos mesos a l’Ajuntament d’Inca.

A més l’informe d’ajudes FEDER per a rehabilitació de
patrimoni fa una menció a la Fundació Teatre Principal d’Inca.
Segons figura a l’acta del patronat a dia 18 de juliol del 2010 el
director general dels fons europeus va explicar el procediment
de dotació de la subvenció; explicà que la Unió Europea no
avançava els diners de la subvenció, sinó que l’organisme
executor assumeix les despeses del projecte presentat, i després
la Unió Europea retorna el 50%. Això vol dir que el patronat
hauria d’assumir una despesa de 2 milions d’euros. Pel que fa
a la tramitació de la subvenció, l’entitat solAlicitant seria el
patronat, del qual forma part el Govern. Hem de recordar que el
termini per a aquestes solAlicituds era de l’any 2007 al 2013, i
que les factures justificatives es podrien presentar fins al
novembre del 2015. 

Entenc, per tant, i pel que fa a la proposició no de llei
presentada, en el sentit que per part del Parlament s’insti el
Govern a negociar un conveni de colAlaboració amb
l’Ajuntament d’Inca i la fundació patronat, a fi d’incloure la
rehabilitació del Teatre Principal en el programa FEDER 2007-
2013, que no s’adequa al procediment ordinari establert per a la
concessió d’aquestes ajudes, deixant de banda que no té gaire
sentit que el Govern faci un conveni amb una entitat a la qual
pertany estatutàriament.
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De totes formes en els moments actuals el patronat es podrà
acollir a la convocatòria pública d’ajudes, que està en procés
molt avançat d’elaboració per part de la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge del Govern balear. Això vostè ho sap
perquè una moció com aquesta es va debatre ara fa dos mesos
a l’Ajuntament d’Inca, i tots els grups representants, no només
el Partit Popular, veuen la predisposició que hi ha ara per part
del Govern i el consell per tirar endavant la rehabilitació del
teatre. Per acollir-se als fons FEDER l’ajuntament té fins a dia
30 de maig, que hi ha la convocatòria, i abans de dia 31 de
desembre ha de tenir adjudicades les obres. També es va dir que
dia 16 de març l’ajuntament ja ha tengut reunions amb la gent
dels fons FEDER, i dia 9 de març es varen tenir les reunions
oportunes amb els tècnics i amb els dos directors generals que
duen aquest tema per anar avançant les passes.

Malgrat tot l’exposat, el nostre grup té intenció de donar
suport a aquesta proposició no de llei, perquè sabem que s’està
fent la feina i les negociacions van per bon camí. Per això
faríem al Sr. Alorda una esmena: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir amb les
negociacions i la colAlaboració amb l’Ajuntament d’Inca i la
Fundació Teatre Principal d’Inca per fer totes les gestions
necessàries per poder incloure la rehabilitació del Teatre
Principal d’Inca en el programa operatiu FEDER 2007-2013".

Jo crec que el que ens interessa, a tots els grups aquí
presents, igual que a tot el consistori i a tota la gent d’Inca, és
que es pugui començar la rehabilitació d’aquest espai. El món
de la cultura ens ho agrairà, sabent tots en quina situació
econòmica ens trobam. Jo crec que així com vostès durant la
passada legislatura feren gestions amb el que varen poder, ara
aquest govern i aquest parlament, en la mesura del possible, han
de fer el mateix. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Sr. Alorda, vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per agrair a tots els
grups el suport, ja dic que admet l’esmena sense cap mena de
dificultat i jo som més optimista que el Sr. Maicas, no crec que
haguem de fer cap homenatge a (...) en el teatre, sinó que el
veurem perquè és així i anirem a la inauguració tots tres i tots
els de la comissió que hi vulguin venir.

Un teatre que s’ha omplert moltíssimes vegades, es va
omplir després de la compra (...)  Paquito Rivera, record la
gentada que hi havia a fora i les vegades que s’ha fet teatre
contemporani aquests darrers temps, en els quals també hi havia
hagut gent, a part d’actes socials, record la declaració de fill
ilAlustre de Torrandell, també ara en el 50 aniversari i quan se va
fer els 25 anys un acte estil Antoni Pons, però amb allò que
representava i un teatre evidentment ple, perquè com s’ha dit és
un edifici, tot i que havia anat degradant-se i sobretot el pati de
butaques, doncs forma part del patrimoni sentimental.

Tothom ha anat al teatre a pesseta a veure, nosaltres ja a
més, però a quedar a la doble sessió, etcètera. La darrera sessió
va ser La profecía i el complement era En busca del arca
perdida. No ho he entès mai, però era la darrera vegada que
varen fer doble sessió en el Teatre Principal d’Inca.

Jo li puc assegurar que si volgués cercar per on s’ha perdut,
la meva primera intervenció i ara, l’actual, seria demolidora
perquè vostès podran treure les anècdotes que trobin, però el
govern municipal és el que té la iniciativa en tots els sentits.
Vostè mateixa ha dit que l’Ajuntament d’Inca el va comprar,
quan és la fundació que el compra per terços..., jo estic d’acord,
és l’Ajuntament d’Inca el que ho compra i és l’Ajuntament
d’Inca el que ha de posar tots els instruments. Jo record a
Lloseta quan en aquell moment hi havia el Pla d’obres i serveis,
jo a Lloseta i els ho confesso, els vaig intentar dir, segur que heu
de demanar un teatre? Podreu dur un teatre? No hi va haver
manera, era l’única obra que demanaren. 

Vostè creu que mai vàrem aconseguir que l’Ajuntament
d’Inca demanés el Pla d’obres i serveis per al Teatre d’Inca,
mai, en cap convocatòria, mai? No ens ho han donat, però també
s’han demanat coses molt difícils, es varen donar 190 milions
de pessetes del Sr. Cascos compromeses i no bastava, 1 milió
d’euros, vostè mateixa ho diu, tenim 1 milió d’euros, si no n’hi
ha 5, 6 o 7, massa bé, ... no vull entrar aquí, el que vull és
mantenir la unanimitat i el que vull és que s’aprovi i veure-ho.
Ara, dins el repartiment de pros i contres, crec que tothom
hauria de tenir molt clar que quan s’han fet tres aparcaments
subterranis a Inca, és que durant aquests anys s’han fet tres
aparcaments subterranis en el centre de la ciutat, sempre amb
doblers d’altres administracions, s’han fet piscines cobertes...,
s’ha fet de tot. Però el teatre principal està igual, un poquet
pitjor, però bé. I Manacor en té dos! No se pensi que sigui fàcil
dir-ho, però Manacor té el segon i amb un nivell d’activitat que
fa realment enveja. El que fa Manacor amb el teatre ens hauria
de fer enveja a tots, perquè realment és potent i molt atractiu a
nivell engrescador artísticament, de societat civil, d’implicació
social.

Bé, nosaltres aspiram al mateix, amb les distàncies que hem
tengut tots aquests anys en matèria literària i de tot ordre, però
la ciutat d’Inca sé cert que treurà molt de rendiment a aquest
edifici. I ara es tracta de donar-li la prioritat. Avui crec que el
més important és això, que surti aprovat per unanimitat i que es
facin les passes. I jo quasi agrairia, hi ha tan poques coses que
ens uneixen en aquest parlament o en aquests grups, que si en
podem trobar una a la qual hi hem treballat plegats, que és
mirem de fer-lo amb els mínims retrets possibles i arribem a
bon port, més que mirar enrere. Jo com a mínim m’hi sumaré,
per descomptat si hi ha ..., si en van en vénen i no quedaré
enrere, entenc que és (...); però crec que el més important és que
es tiri endavant i jo estaré molt content que sigui un batle del
Partit Popular i el president del Partit Popular el que inauguri el
Teatre Principal, perquè voldrà dir que hi és. I per tant, estaré
encantant de què sigui així. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Entenem que es podria aprovar per
assentiment, no faria falta passar a votació, amb la transacció
del Grup Parlamentari Popular.

En conseqüència quedaria aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1410/13.

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



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 42 / 16 de maig del 2013 637

 



638 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 42 / 16 de maig del 2013 

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 42 / 16 de maig del 2013 639

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


