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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d'avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ.
Sergio Rodríguez en sustitución de Jorge Campos.

depenen de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i
Arts Escèniques de les Illes, no acompleixen aquest objectiu de
qualitat ja que el seu funcionament és deficient.
Tot i que està oberta, la biblioteca de l'ESADIB no és atesa
per personal especialitzat, ja que la gestió de la biblioteca es du
a terme des de fa anys per personal de recepció del centre, el
conserge, que en aquest cas no està qualificat, tot i que hi posa
bona voluntat, per executar aquesta tasca ni entra dins les seves
funcions laborals.

EL SR. PRESIDENT:
D’acord. Passarem a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
7818 i 11755/21.
1) Proposició no de llei RGE núm. 7818/21, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fi
de l’obligatorietat de la mascareta en els col·legis.
Vull infomar-los, igualment, que el Grup Parlamentari VOX
ha presentat l’escrit RGE núm. 3418/22, mitjançat el qual
comunica la retirada de la proposició no de llei en qüestió.
2) Proposició no de llei RGE núm. 11755/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a funcionament eficient i adequat de les
biblioteques especialitzades de l’ESADIB i del Conservatori
Superior de Música.
Per tant, passaríem a l’únic debat d'avui, de la RGE núm.
11755/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a funcionament eficient i adequat de les
biblioteques especialitzades de l'ESADIB i del Conservatori
Superior de Música.
Per a la seva defensa, per part del grup parlamentari, té la
paraula la Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades, un
plaer, com sempre, ser en aquesta comissió. Vull dir-los que
aquesta és una d'aquelles esmenes o d'aquelles proposicions no
de llei, perdó, que et demanen diferents col·lectius, en aquest
cas són aquells que poden gaudir i volen gaudir de les
biblioteques especialitzades en arts escèniques i també la del
Conservatori Superior de Música i que, segons ens varen
denunciar en el seu moment, he de dir que la vàrem registrar
dia 21 d'octubre, mancava personal, mancava horari per a
aquestes biblioteques, i m’explicaré.
Aquestes especialitzades en arts escèniques i música, en
general, tenen com a principal objectiu catalogar, preservar,
posar a disposició dels usuaris, així com recopilar de manera
ràpida i eficaç la documentació que generen les arts escèniques
i la música a un territori determinat: fotografies, programes de
mà, premsa, cartells, llibres, revistes, vídeos... tot el que forma
part de la història cultural d'aquesta terra.
Actualment a Palma les biblioteques especialitzades de
l'ESADIB i del Conservatori Superior de Música, les quals

Per tant, vaig a contar-los també que la biblioteca del
Conservatori Superior de Música la seva situació tampoc no és
òptima, tot i que ha millorat, ho hem de reconèixer, ja que
roman tancada des de Pasqua. Això és el que deia -i
m'explicaré tot d'una-, la nostra proposició no de llei, i per què
hem arribat fins aquí i per què no hem retirat res, però tot i que
retirarem, també ho vull anunciar, un punt en concret, quan va
marxar la bibliotecària, en funcions d’auxiliar, que la
gestionava des de llavors, varen passar mesos que tant els
alumnes com els docents no podien fer ús de la biblioteca ni
dels seus fons especialitzats en música.
Per això, nosaltres volem dir avui aquí que mantendrem els
dos primers punts, hem mantengut també la proposició no de
llei, sobretot per destacar la importància d'aquestes biblioteques
especialitzades, no són biblioteques generals on pots trobar
qualsevol tipus de llibre, no és internet on pots consultar moltes
coses, sinó que són molt específiques, especialitzades en arts,
com dèiem, amb aquests programes de mà, amb aquestes coses
tan..., sí, especials, que val la pena conservar i que tenen al seu
públic. Per això nosaltres les volem reivindicar aquí.
Per tant, la nostra proposició no de llei quedaria amb dos
punts, que són els dos punts primers, i no el tercer, on es
demana o s’insta el Govern de les Illes, al primer punt, a dotar
amb personal especialitzat les biblioteques de l'ESADIB i del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, perquè
puguin oferir un servei de qualitat als usuaris. Com deia, alguna
està gestionada pel conserge, que ho fa molt bé, però que no
està especialitzat, per tant, nosaltres pensam que es mereix
aquest personal especialitzat.
Segon, el Parlament de les Illes insta el Govern a ampliar
l'horari de la biblioteca de l'ESADIB i a obrir també
l’horabaixa. És cert que ara ja obren de 9 a 6, és cert, abans
obrien fins a les dues; nosaltres, progressivament, trobam que
el més adient seria que obrís fins a les 8, perquè molta gent fa
feina, perquè són les dues hores, de 6 a 8, que podrien
aprofitar. Però, bé, de moment ens conformam fins a les 6.
I el tercer punt és el que retiraríem, perquè deia així: “El
Parlament de les Illes insta el Govern a obrir de nou la
biblioteca del Conservatori de Música de les Illes Balears
perquè pugui oferir els seus serveis a alumnes i docents el més
aviat possible”, però ja han obert, per tant, retiram el punt.
Però volem reiterar la importància d'aquestes biblioteques
especialitzades perquè tenen molt d’encant i són, pensam,
imprescindibles per tenir a l'abast la nostra cultura i la nostra
música. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Ara, en torn de fixació de posicions, pel
Grup Popular té la paraula la Sra. Durán.
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medios materiales y humanos necesarios para que la función,
en este caso de las bibliotecas especializadas, como bien ha
dicho la Sra. Pons, pues cumplan correctamente con su función
de conocimiento, apertura al estudio, y todo ello pueda
desarrollarse, pues, realmente, como toca.

LA SRA. DURÁN I CLADERA.
Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. Cada vegada que som davant una PNL o una proposta
com la d'avui, que ve del mateix sector que la demanda, veiem
que darrera hi ha un coneixement, no just de la problemàtica en
què es troben sinó també de totes les solucions a posar-hi.
Nosaltres, com a polítics, el que podem fer és posar-nos al
seu costat i adaptar-nos el màxim possible a les circumstàncies
que ens demanen. En aquest cas, nosaltres estaríem d'acord
amb donar suport a aquesta proposició no de llei.
Com bé ha explicat la Sra. Lina Pons, lleven el tercer punt
perquè en aquest moment ja no és necessari, perquè ja està
oberta la biblioteca del Conservatori Superior de Música.
I hem de dir que nosaltres donarem suport al primer punt,
el votaríem a favor. Al segon punt, tal i com està redactat, crec
que ens hauríem d'abstenir, perquè entenem que ja està obert
l’horabaixa, o es podria fer una modificació que el que es
demanàs fos que obrís fins a les vuit de l'horabaixa. Si li sembla
bé, dins el segon punt, fer una transaccional que posàs que
s'obrís fins a les vuit de l’horabaixa, perquè si bé ja està obert
fins a les sis de l'horabaixa, entenem que és l’horabaixa, que és
la tarda. Per tant, entendríem que ens hauríem d’abstenir aquí.
Nosaltres sempre estam a favor de facilitar a totes les
persones que vulguin fer una consulta, i en aquest cas, com bé
ha dit la diputada anterior, la diputada proposant, que és de
material molt específic, per tant, nosaltres creiem que per
facilitar-ho ens hauríem d'adaptar als horaris que tenim avui en
dia, i, per tant, tal vegada per a moltes persones que voldrien
fer aquestes les sis de l’horabaixa encara els queda curt i no
tenen accés a aquesta informació, que d’altra manera no és
accessible via internet. Per tant, donarem suport i miraríem a
veure si la redacció del segon punt queda talment o la
modificam, i, en aquest cas, ens abstendríem al segon punt.

Estas bibliotecas especializadas sirven, como bien ha
apuntado la Sra. Pons, para mantener la cultura, para mantener
la cultura despierta, digamos, y también para garantizar un
acceso al conocimiento libre y gratuito de las personas usuarias
de esa biblioteca. Entonces votaremos que votaremos que sí,
para garantizar y porque es lo que toca, que los servicios
públicos se presten de la mejor manera con los medios
pertinentes.
Respecto al segundo punto, respecto a la apertura de tarde,
votaríamos que sí, tal y como está redactado. En el caso de que
se ampliase el horario, ya está hasta las 6, es cierto que sería
conveniente que se fuese ampliando hasta más tarde, ahora
también vienen épocas de exámenes; yo también he sido
usuaria de bibliotecas públicas y también me ha molestado
mucho cuando no abrían hasta más tarde, porque hay gente que
termina la facultad tarde o que sale de trabajar tarde y,
entonces, pues ya no la puedes utilizar, es una cuestión práctica
y es una cuestión de ampliar el servicio. Pero eso también
implicaría la contratación de personal, ahora mismo se ha
contratado ya a personal para poder abrir por la tarde y, en este
sentido, esta ampliación de dos horas, si la votásemos ahora,
que tendría que ser de una forma inminente, por lo tanto, su
cumplimiento, pues, técnica y materialmente no va a ser
posible. Pero sí que es cierto que sería bueno que el Govern se
fuera planteando la apertura de esta biblioteca hasta las ocho,
porque ampliar el horario también es ampliar el servicio, por lo
tanto, ampliar la calidad del servicio público.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Santiago. No assisteix el Grup Parlamentari
Ciudadanos, per tant, passam el torn a MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:
Muchas gracias. Bueno, como la iniciativa es muy concreta,
pues mi respuesta también será muy concreta.
El servicio se trata del servicio de biblioteca, tanto para la
Escuela Superior de Arte Dramático como para el
Conservatorio Superior de Música, y nosotras estamos de
acuerdo en votar a favor del punto 1, al fin y al cabo se trata de
prestar un servicio público y estos servicios públicos tienen que
ser de calidad, en las mejores condiciones; tienen que tener los

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor de la
proposta d’El Pi. Entenem que són encertades les dues coses,
és a dir, retirar el tercer punt, però mantenir la proposta
maldament ja obrin, perquè la importància del servei públic de
biblioteca, sobretot també..., és a dir, perquè ens entenguem, no
en sobra cap de biblioteca, per tant, el fet de tenir-la tancada
representa un problema, no és que no en sobri cap, és si n'hi
hagués més molt millor.
Per tant, com dic, votarem a favor de la proposta i lloar el
fet d'haver-la mantinguda. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Con toda brevedad, nosotros
aprobaremos la propuesta de El Pi en sus dos puntos.
Consideramos que es muy importante el tema de los
horarios de aperturas de la biblioteca, ya lo hemos tratado, por
ejemplo, en el Ayuntamiento de Palma, que se daba una
problemática similar, porque muchos estudiantes se quejan de
los horarios limitados de apertura y además de que cierran los
fines de semana, y hay muchos estudiantes que, por muchas
circunstancias, el poder acceder a materiales de consulta, pero
incluso el poder utilizar los métodos informáticos, para romper
la famosa brecha digital, la posibilidad de tener acceso a una
red wifi de calidad, etc., pues necesitan esos espacios para
poder trabajar.
Creemos que es importante, aunque sea técnicamente
complicado, ir ampliando cada vez más el horario de estas
bibliotecas que, además, incluso deberían algunas de ellas
extenderse más allá, a lo mejor, de las ocho de la tarde, como
sucede en otros países europeos, para que tuvieran acceso las
personas que trabajan en horario partido a esa infraestructura
cultural de la que estamos dotados.
Y, por supuesto, que, ya digo, nuestro voto será favorable
a la propuesta de El Pi. Gracias.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Moltes gràcies, president. Bé, per part del Grup Socialista,
nosaltres també consideram que la iniciativa és positiva. Jo crec
que parlar de biblioteques, i en aquest cas parlar de
biblioteques especialitzades encara més, és important i hem de
ser capaços de fer feina perquè les biblioteques tinguin el major
horari possible i les biblioteques especialitzades tenguin tot allò
a l'abast de la gent que ho necessiti, per ser molt concretes.
En el cas que ens ocupa, les biblioteques del Conservatori
i de l'ESADIB, vull dir-li que retiri el punt 3 ho trobam adient.
També li he de dir que va estar tancada perquè la persona que
estava contractada estava de baixa, ha estat dos anys de baixa,
pel que puc entendre i, per tant, ha estat difícil de substituir,
però sembla que això ja s’ha solucionat, està oberta des del mes
de gener i segueix endavant.
Per tant, crec que és important, i la resta és... el que és
imprescindible, el que demana al punt 1, que sigui personal
especialitzat el que facin les funcions de bibliotecari és
imprescindible, sobretot en biblioteques especialitzades, i la
prova rau en què, segons tenc entès, ja hi ha una persona
nomenada des de primers d'abril, que no ha començat a
treballar, perquè té un període per poder-se incorporar, però
que tot d'una per Setmana Santa s'incorpora una bibliotecària
professional, que ja li donen aquest caire professional a
aquestes biblioteques i avancen.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. El nostre grup
diu un rotund sí a aquesta iniciativa, atès que les biblioteques
és molt més ample del que puguem pensar de bon
començament, la seva funció, a més a més, de la preservació de
tot el material que es produeix, també ha de servir per donar
resposta a les demandes d'informació dels usuaris. Si, a més a
més, parlam de biblioteques especialitzades, aquestes han de
tenir, com no pot ser d'altra manera, professionals que siguin
capaços de donar resposta a uns usuaris que tenen un alt nivell
de formació i que són, per tant, exigents amb les respostes que
els poden donar a nivell d’informació.
A més a més, crec que és fonamental també, per respecte
cap al gremi de bibliotecaris i documentalistes, doncs que
siguin titulats, evidentment, i més si parlam de biblioteques
especialitzades, perquè -torn a insistir- la feina no és només
preservar, catalogar les obres, sinó també respondre les
demandes d'informació d'aquests usuaris.
Per tant, Sra. Pons, té tot el nostre suport.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

I també tinc entès que hi ha una campanya de voluntariat
per impulsar aquesta biblioteca, no sols les obres, sinó que
també es promociona, i també sí que és veritat que queda
material per catalogar, un fons que queda per catalogar, i també
es treballa perquè s'avança en la classificació i catalogació
d’aquest (...).
Per tant, els punts 1 i 2 crec que s'han de votar a favor; el
punt 3, si el retira, nosaltres també estaríem d'acord que s'ha
d’obrir, però ja està oberta, per tant, resulta una mica absurd.
I res més, s’ha de dir que el servei de biblioteca és
important, però també hem de diferenciar les biblioteques de
caràcter general, que són on va la gent a estudiar i això, de les
biblioteques més especialitzades, on tal vegada l’horari i l'espai
no és tan important, perquè es una biblioteca molt específica
per fer feines molt específiques, que sí que és cert que el
material audiovisual i musical, són sèries que sols les tenen tant
el Conservatori, com l’ESADIB, per tant, has d’anar-hi, però
tal vegada l'espai d’ús i disposició no és tan important. De tota
manera hi votarem a favor. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
D’acord, gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, té la paraula, Sra. Pons.
LA SRA. PONS I SALOM:
Gràcies, Sr. President. Vull agrair a tots els grups el suport
i sobretot també el tarannà i que coincidim en la importància
d'aquestes biblioteques especialitzades.
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I també vull tornar reiterar que, efectivament, retiram el
punt 3, perquè ja s'ha obert, nosaltres la vàrem enregistrar el
mes d'octubre i ja torna estar oberta des del mes de gener, com
bé ens ha contat el Sr. Casanova.
I a la Sra. Durán, li vull dir una cosa, no canviaré el text,
però té moltes interpretacions. Ara jo l’hi torn llegir: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a
ampliar l'horari de la biblioteca de l'ESADIB”, fins aquí està
bé, si obrin fins a les sis, els convidam que l’ampliïn, i llavors
dic: “i obrir també els capvespres”. Obrir també els capvespres
no vol dir que ara estigui obert, però és que passat demà pot
estar tancat una altra vegada.
Per tant, nosaltres ho deixam així, perquè tendran un
mandat del Parlament que han d'obrir l'horabaixa i que no
estigui subjecte al fet de si ara hi ha una baixa o no hi ha una
baixa, si ara hi ha un problema, si no hi ha un problema.
Aquí en el punt 2..., per això no demanaré més, perquè ja
ampliar l'horari de la biblioteca és una de les peticions, és fins
a les sis, idò, que ampliïn més, i l’altre és obrir els horabaixes
com a fix, com d'obligat compliment.
I bé, encantada de retirar el tercer punt, vol dir que no fa
falta.
Així que moltes gràcies a tots, i fins i tot al senyor de VOX,
que avui coincideix amb les nostres teories, i sobretot a Patrícia
Font que sé que coneix molt bé aquest món de les biblioteques.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Pons. Acabat el debat, passarem a votar la
proposició no de llei amb la retirada del tercer punt, i el primer
i segon punt amb el text original.
Vots a favor?
EL SR. SECRETARI:
12 vots a favor, unanimitat.
EL SR. PRESIDENT:
En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11755/21, relativa a funcionament eficient i adequat
de les biblioteques especialitzades de l'ESADIB i el
Conservatori Superior de Música.
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