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LA SRA. PRESIDENTA:

...la sessió, la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. Hi ha substitucions, per favor?

EL SR. GASCON I MIR:

Sí, Miquel Gascon substitueix el Sr. Diéguez, del Grup
Socialista. Diéguez.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? Gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 1785/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a recuperació de
Ràdio 4 en català.

Passam al primer punt de l'ordre del dia que correspon a
preguntes, la primera de les quals és la 1785/96, del Sr. Portella
i Coll del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, sobre
recuperació de Ràdio 4 en català. Per formular la pregunta, té
la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta primera pregunta de les
que hem de formular aquest matí en aquesta comissió de
Cultura, surt arrel d'unes informacions aparegudes durant el
mes de febrer. Ja saben vostès que les preguntes orals tenen la
virtut de ser immediates, però aquesta immediatesa no sempre
és possible i arriba a la comissió gairebé dos mesos després de
la informació que la va originar, cosa que, a vegades, devalua
o desvirtua el sentit original de la pregunta. 

Açò no obstant, a partir d'unes informacions realitzades pel
Partit Popular i pel Sr. Binimelis, representant i President del
Consell Assessor de Radio Televisió Espanyola, respecte de la
possibilitat o l'esforç per recuperar l'emissió de Ràdio 4 a
Balears, la pregunta va en el sentit de demanar quines mesures
ha adoptat el Govern balear a conseqüència d'aquestes
declaracions i a l'interés de recuperar les emissions de Ràdio 4
a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, Sr. Portella. Miri, efectivament, jo crec que,
dissortadament, l'any 1991, com tots coneixem, Ràdio 4, a
Balears, va desaparèixer per una decisió de Ràdio Televisió
Espanyola, que considerà, supòs, altres factors, imagin que
de tipus pressupostari, i no va considerar, al meu entendre,
un factor molt important, que és el fet que aquí tenim una
llengua pròpia i tenim una cultura pròpia i, per tant, que
això justificava, al meu entendre, justificava que continuàs
Ràdio 4, però ho va considerar així i jo li he de dir, ja des
del principi, que Ràdio Televisió Espanyola és un ens
públic, però que no hi tenen res a veure les comunitats
autònomes, de tal manera que, segons les meves
informacions, va passar el mateix a altres indrets. El que
passa és que a Catalunya, també tenc l'informació, sembla
ser que continua, encara que li he de dir que Ràdio Nacional
d'Espanya no hi dedica la finançació suficient, encara que
continuï. 

Per tant, és una decisió que es va fer; nosaltres no hi
tenim participació; les comunitats autònomes, torn a repetir,
no tenen incidència sobre l'estructura directiva i les
decisions de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas,
efectivament, d'una manera immediata, vàrem demanar,
vàrem sol•licitar, encara que no hi tenguem capacitat de
decisió, vàrem sol•licitar, a aquest ens públic, que
reconsideràs la seva decisió i que, per tant, Ràdio 4
continuàs, però se'ns va contestar que no, que la decisió era
ferma i que les qüestions lingüístiques que al•legàvem no
eren suficients com per justificar que no desaparegués. Jo
crec que sí, que ho són, entre altres coses, però sobretot
aquestes sí que ho són, però no ho va considerar així Ràdio
Televisió Espanyola.

Clar, nosaltres insistirem, podem insistir, però també li
he de tornar a repetir que, per moltes mesures que
prenguem, hem de considerar que aquest ens públic té
autonomia pròpia i que no té en consideració, vaja, que no
tenen influència, les comunitats autònomes, damunt ell.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica, té la
paraula el Diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller.
Coincidiríem en valorar la desaparició, l'any 1991, de Ràdio 4;
l'explicació és correcta, però no era aquesta la pregunta; en tot
cas, la pregunta era, no tant les gestions fetes antigament, en
aquell moment, quan va desaparèixer, es va suprimir el servei
de Ràdio 4 a Balears, sinó les gestions i mesures preses des de
que surten aquestes informacions, fa dos mesos, cap aquí,
aquests darrers dos mesos. A partir d'una voluntat manifestada
del Partit Popular, del President del Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola, en aquest mateix sentit, durant aquests
dos mesos, quines gestions, quines mesures s'han pres per fer
possible aquesta voluntat política manifestada?

Per altra banda, també, el finançament de Ràdio 4 a
Catalunya ve per altres bandes, no és completament de Ràdio
Televisió Espanyola i, ja que dóna oportunitat a fer una altra
pregunta paral•lela o complementària a aquesta, a veure fins
quin punt es podrien establir convenis entre Ràdio Televisió
Espanyola i el Govern balear per finançar, des del Govern
balear, per ajudar el finançament i crear una ràdio pública en
català a les Illes Balears a través d'aquests convenis; fins quin
punt s'ha plantejat aquesta qüestió i quin futur pot tenir?

I, en tot cas, també, ja aprofitant que parlam de les
emissions radiofòniques, vull recordar que, en totes les gestions
que es facin en aquest sentit i referent a altres sintonies, vull
recordar -no sé la situació a Eivissa- que a Menorca, encara,
any rera any, es produeixen problemes de recepció d'aquestes
emissions, i que és una altra de les qüestions que s'havien de
resoldre en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, jo li he explicat el que
s'ha fet fins ara; no es tracta de veure aquests dos mesos, sinó
que crec que pot ser un moment oportú per tornar a replantejar
aquesta qüestió, perquè jo estic absolutament a favor que hi
hagi diaris, ràdios i mitjans de comunicació en la nostra llengua
i que tenguin una especial referència a la nostra llengua i
cultura. 

Li he de dir, també, que no és una competència, just, de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, sinó de tot el
Govern. Jo, en aquest moment, no estic autoritzat per
contestar-li en nom del Govern, perquè, a més, això afecta
la Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient, però sí que li puc dir que, tal volta, és el
moment, ara, per replantejar aquestes qüestions, que dins
allò que és l'estructura de Ràdio Televisió Espanyola i tenint
en compte el canvi de Govern que hi ha hagut, a nivell
central, i que, a més, es planteja ja un nou finançament de
les comunitats autònomes, tal volta és el moment de poder
plantejar aquesta qüestió, encara que ha de ser a nivell de
Govern i no a nivell d'aquesta Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1786/96, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a servei
telefònic de normalització lingüística.

Passam a la segona pregunta, la 1786/96, del Sr. Portella
i Coll del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, sobre servei telefònic de normalització lingüística.
Per formular la pregunta té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. El servei telefònic gratuït de
normalització lingüística de consulta s'ha mostrat eficaç a la
Comunitat Autònoma de Catalunya i, en aquest sentit, ja es
va fer una pregunta oral per part d'aquest diputat, una
pregunta escrita per part d'aquest diputat en aquest sentit;
hem fet aquesta pregunta de veure quina és la previsió del
Govern respecte de la posada en funcionament, a les Illes
Balears, d'un servei telefònic gratuït de normalització
lingüística. La pregunta per escrit, perquè potser hi farà
referència el Sr. Conseller en la seva resposta, feia
referència a l'existència d'un conveni amb la Universitat de
les Illes Balears, per informar institucions, ajuntaments,
sobre qüestions tècniques. Dic açò perquè aquesta pregunta
no fa referència a aquest tipus de consulta o assessorament,
sinó a un servei general per a tota la població i de caràcter
gratuït. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula
el Sr. Conseller de Cultura.
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EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Portella, bé, sí, vostè, amb la pregunta, me n'adon que el seu
caire, la seva orientació és cap a la població en general. En
canvi, el que nosaltres tenim, aquest conveni amb la
Universitat, es refereix a un sector d'aquesta població, potser
amb un nivell distint del que és la població general, però bé, ho
he de dir per a informació de tots, també, que nosaltres sí que
tenim..., li diré el que tenim i el que no tenim; sí que tenim
aquest servei que és el gabinet de terminologia, amb conveni
amb la Universitat, que és bastant utilitzat i on es fan, es pot
resoldre qualsevol dubte puntual de tipus lingüístic que es
pugui plantejar; és un servei que, més bé, utilitzen les persones
d'un nivell lingüístic mitjà o superior, em referesc a estudiants,
professional, etc., però no la majoria de la població,
efectivament.

De tota manera li record, també, que la Direcció general de
política lingüística, bé, idò, és de recent creació, s'està
estructurant a mesura que les seves pròpies possibilitats
pressupostàries ho permeten, que dóna la informació a través
del servei de normalització lingüística pertinent, al públic,
també, que tenim interès en reforçar el que és l'oficina dels
drets lingüístics i, fins i tot, la possibilitat de connectar amb la
Conselleria de la Governació a efectes de poder utilitzar els
serveis telefònics, els serveis d'emergència, etc., tota la
infraestructura que tenen, a efectes de poder donar aquest
servei, si és possible, però amb un abaratiment, perquè,
evidentment, són moltes les coses que hem de fer i s'han de
prioritzar. 

En tot cas, que quedi clar que tenim, per una part, l'oficina
o el gabinet de terminologia, amb conveni amb la Universitat,
que tenim el servei de normalització lingüística de la mateixa
Direcció general de política lingüística, que tenim l'oficina de
defensa dels drets lingüístics i la possibilitat de connectar amb
Governació; el que passa és que les ofertes eren molt cares, les
que ens feia Governació, vull dir que els plantejaments
econòmics eren molt superiors i jo crec que la Conselleria de
Cultura ha d'aconseguir, a través de Governació, un pressupost
més baix. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per replicar té la paraula el
diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, per la resposta que
hem rebut entenem que no hi ha previsió de crear aquest servei
telefònic de consulta lingüística de caràcter general, gratuït i
obert a la població; açò és el que jo he entès, de la resposta que
ha fet; sembla ser que la culpa la té Governació; en aquest cas
ja intentarem anar cap allà, a veure si és ver o no és ver que té
la culpa Governació, però no està bé donar responsabilitats a
altres departaments de les pròpies. El servei telefònic gratuït de
normalització lingüística va ser, també, defensat pel Director
general de política lingüística, el Sr. Joan Barceló; ho ha fet
repetidament indicant la necessitat, l'oportunitat, de crear
aquest servei telefònic gratuït. Per açò, també, va en aquest
sentit la pregunta, perquè tampoc no està tan enfora de la
realitat.

Per altra banda, la qüestió de les oficines d'informació
lingüística que ja li he de dir que són, la majoria, de caràcter
municipal, finançades pels ajuntaments, suportades pels
ajuntaments, no pel Govern balear ni per la Conselleria
d'Educació i Cultura i que, no totes, no tots els ajuntaments
tenen aquestes oficines d'informació, ni molt manco, és una
minoria els que les tenen, i no totes les oficines municipals
d'informació lingüística o el nom que tenguin, estan obertes
a consultes al públic (...). Per tant, tampoc no es pot
argumentar que com que hi ha oficines d'informació
lingüística no fa falta aquest servei telefònic, que seria més
pràctic, àgil i útil, així com ha estat a Catalunya, de provada
rendibilitat social i d'impacte dins el programa o el procés
de normalització lingüística. Per tant, manifestam aquesta
necessitat de creació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel torn de contrarèplica té
la paraula el Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Portella, jo
estic d'acord, i estic d'acord, naturalment, també, amb el
Director general de política lingüística i ell està d'acord amb
jo, per això estam junts, en el fet que és necessari facilitar
el màxim de serveis als ciutadans i ciutadanes, el màxim de
serveis; un d'ells, el servei telefònic; n'hi ha d'altres, de
comunicacions, no tan sols aquest; vull dir, com està la
situació, en aquest moment? Jo no li dic que estigui contra,
li dic que, a mesura que les possibilitats pressupostàries ho
permetin, anirem ampliant i consolidant, perquè la veritat és
que estam en un principi, aquest servei d'informació a tot el
públic, no al gabinet aquest de terminologia, que he de
reconèixer, amb vostè, que és més limitat, que està més
limitat a un sector determinat.

De totes maneres, també li diré que la comunicació
s'estableix per telèfon, no amb aquest sistema, però
s'estableix; no és necessari que la gent vagi personalment al
servei de normalització lingüística, també pot trucar; les
trucades no són gratuïtes, efectivament, i, a més, més
limitades; ho tendrem en compte. Jo estic a favor d'ampliar
el ventall de possibilitats de comunicació, però el que no li
puc dir són mentides, no li puc dir que la setmana que ve
tenim previst posar en marxa..., entre altres coses perquè
encara no estan confeccionats els propers pressuposts, i tot
ha de figurar dins els pressuposts.

També li diré que, no obstant això, jo conec, tenc
informacions, que a altres illes, concretament l'illa d'Eivissa
i Formentera, em passava la informació el Sr. Marí, que sí
tenen un telèfon, el 39•73•00, on hi ha tota mena
d'informació, no tan sols lingüística, sinó cultural i que, a
més, el divendres és el dia que es dedica, a través del diari,
crec recordar, a contestar totes les preguntes que es puguin
fer, o a algunes de les preguntes que es puguin fer; vull dir
que a diferents consells insulars hi ha aquests serveis, i ens
hem d'acostumar, també, a descentralitzar una mica les
coses; no en conec d'altres, pot ser que n'hi hagi, però pel
que afecta al Govern, que és responsabilitat nostra, idò li
diré que insistirem en ampliar, incrementar, les possibilitats
de comunicació amb els ciutadans i ciutadanes. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 1787/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a celebració de
l'any de les "Rondaies Mallorquines" a Menorca.

Passam a la pregunta número 1787/96, del Sr. Portella i Coll
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
sobre celebració de l'any de les "Rondaies Mallorquines" a
Menorca. Per formular la pregunta té la paraula el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té raó el Sr. Conseller de Cultura,
que ens hem d'acostumar a descentralitzar les coses, i també ens
hem d'acostumar a descentralitzar els pressuposts, que és tan
important com allò primer.

Aquesta pregunta fa referència al programa, calendari,
concreció, de les activitats que, dins la celebració dels 100 anys
de les "Rondaies Mallorquines", es pensen celebrar a l'illa de
Menorca. Aquesta pregunta, com pot pensar el Sr. Conseller, ve
a conseqüència de la resposta per escrit que va rebre aquest
diputat, a una petició de documentació, també, en la qual hi ha
una documentació, una informació molt exhaustiva de les
activitats que es pensen fer, amples activitats que es pensen fer:
publicacions, exposicions, conferències, congressos, música,
teatre, ruta de les "Rondaies", que ja ha començat o està per
començar, concursos literaris, material didàctic, etc., amb un
pressupost de 15 milions de pessetes. 

Se'ns diu, també, que a l'illa de Menorca es distribuirà tot el
material editat; hem de demanar com, quan, on, de quina forma,
amb quins criteris...? També es rebrà la mostra realitzada a la
Llotja; també com, quan, on...? El cicle de conferències, com,
quan, on? L'escenificació teatral, posa aquí, a la resposta, deu
ser una obra de teatre que es faci i que es convidarà, a través de
l'IME, els investigadors menorquins perquè participin en el
congrés. El que passa és que no defineix, en la resposta, ni
calendari, ni períodes, ni llocs, i queda un poc en l'aire. 

Per açò aquesta pregunta només és per intentar concretar,
per fer el seguiment d'aquestes activitats a l'illa de Menorca, on
també se'ns informa que el pressupost previst serà
aproximadament de 2 milions de pessetes, que invertirà el
Govern balear en aquests tipus d'activitats; volem confirmar,
també, aquest pressupost, perquè aquí se'ns diu que és previst,
inicialment, i, en tot cas, aquesta és la pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar té la paraula el
conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, miri, evidentment
jo he de reconèixer que vostè és insistent i, a més, vol
fermar bé les coses, perquè no tan sols fa una pregunta
escrita, sinó que, a continuació, la fa oral. Vol dir que, bé,
li he d'elogiar aquesta insistència. El que passa és que, quan
vostè ha plantejat aquesta pregunta ja ha manejat una
quantitat d'informació que fa veure que la pregunta es va
contestar. Jo no és que li vulgui amagar cap informació;
vostè sap, a més, que, en fi, sempre estic a disposició de
facilitar el màxim d'informació, però és que no som capaç
de concretar més, encara, la resposta -em sembla que són
dos full i mig- que se li va subministrar quan va fer aquesta
mateixa pregunta per escrit. 

Té tot el dret i jo, no obstant em declari una mica, en
aquest sentit, impotent per contestar-li, per ampliar més la
informació, la veritat és que faré un esforç, però és que,
aquí, a la resposta escrita que vostè té i de la qual ha
manejat algunes dades, en el seu plantejament de la
pregunta, li deim com és la comissió, com està integrada,
quines són les publicacions que es poden fer, l'exposició, les
conferències, el congrés, la música, el teatre, la ruta de les
rondaies, concurs literari..., a l'illa de Menorca,
concretament, el que es pot fer, etc., etc. 

Bé. Clar, podem..., jo no sé si, fins i tot, aquestes
preguntes puntuals que vostè em diu, si és possible que se
li puguin donar. Jo sé que una programació correcta,
minuciosa, ha de tenir en compte el calendari, les dades, a
on i com, efectivament, ho sé perfectament, però tengui en
compte que aquest any de les "Rondaies", a més de tenir un
aspecte important que és la mateixa programació, en té
d'altres, com és, per exemple, servir d'estímul, servir de
motivació perquè entitats públiques i privades facin coses,
també, i, de fet, s'ha aconseguit, són molts els ajuntaments
que ens comuniquen que han pres la decisió de fer diferents
activitats relacionades amb l'any de les "Rondaies
Mallorquines", en aquest cas. Per tant, la veritat és que
tenim aquest aspecte de motivació, d'estimulació.
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Hi ha, per una altra part, els ajuntaments en general, però
també, fins i tot, aquells que, concretament, han estat declarats
ajuntament-pilot quant a la normalització lingüística -a
Menorca n'hi ha un, com vostè sap- que tenen unes
responsabilitats més concretes, encara, sobre aquesta qüestió,
perquè es va plantejar en el moment de fer els convenis
corresponents; per tant, és una programació oberta, és una
programació que, en algunes coses, no és tan minuciosa com
vostè em demana, perquè hi pot haver rectificacions, canvis, és
molt ampla, i crec que així ha de ser, dins un any d'aquests que
no es refereix a una programació curricular, com si fos un
centre escolar, com si fos una entitat més tancada, sinó que és
molt més ampla. Per això li dic que la veritat és que estic fent
esforços per poder concretar, perquè no li vull negar cap
informació, almanco no és la meva voluntat, però d'acord amb
la resposta escrita que se li va donar, la veritat és que hi ha
moltes coses que jo no som capaç de precisar més, ho sent
molt, Sr. Portella. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per replicar té la paraula el
diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. Conseller. Aquesta resposta escrita és de dia 2
de febrer, i la pregunta oral, que li vàrem fer a continuació és
perquè la resposta escrita no és completa; no és la repetició de
la pregunta escrita; a la pregunta oral li demanam calendari,
pressupostos de cada activitat i localització de les activitats. I,
per què?, perquè hi ha aquesta voluntat de dur l'any a Menorca
i nosaltres tenim interès en què es dugui, perquè les "Rondaies
Mallorquines", i vostè i tots els presents ho saben, tenen un
efecte important sobre la cultura tradicional menorquina; quasi
hauríem de parlar de rondalles mallorquines i menorquines,
perquè són tan populars o conegudes a l'illa de Menorca com a
l'illa de Mallorca; per açò teníem aquest interès, també, que
tengués unes conseqüències reals d'actuació a Menorca i, per
açò, li fèiem aquesta pregunta, per concretar, perquè estam, ja,
en el mes cinc d'aquest any 1996 i encara no tenim, i vostè avui
ha dit que no ens ho podia facilitar, ni calendari, ni
pressupostos concrets de cada activitat, ni localització de les
activitats, mentre l'any avança. 

Jo li he de dir, perquè és el meu deure, i supòs que el deure
de tots els diputats menorquins que són presents aquí, que, ja
que hi ha la voluntat, escrita i signada per aquest conseller, de
dedicar, d'invertir dos milions de pessetes a l'illa de Menorca
amb aquest any, que nosaltres sí que mantindrem el seguiment
perquè aquesta voluntat d'invertir dos milions de pessetes en la
celebració de l'any es dugui a terme. Açò ja li dic per endavant,
i que si es fa el mes de desembre, serà el mes de desembre, però
trobam a faltar, ja a hores d'ara, a les alçades de l'any en què
estam, una programació més concreta de les activitats que es
pensen dur a terme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contrareplicar té la
paraula el Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, no és que jo
no vulgui concretar, és que hem concretat; a la resposta que
li don de dos fulls i mig es concreten al màxim, d'allò que
teníem en aquell moment, les qüestions que vostè ens
demanava, al nostre entendre; per vostè no, per vostè encara
hi falten detalls; jo li he dit que no estam en condicions de
dir-ho tot perquè aquest any de les "Rondaies" té una
programació més ampla, però no vol dir que jo no li doni la
programació, com he fet a través de la resposta escrita que
li hem fet; no pot dir que no haguem contestat, no pot dir
que no li hem facilitat informació, perquè la veritat és que
vostè la trobarà insuficient, però des del nostre punt de vista
li hem donat tot el que ens ha semblat que era interessant i
significatiu. 

De totes maneres pensi que també hi ha hagut molts de
contactes, en aquest cas, amb el conseller i amb el Consell
Insular de Menorca; jo sé que han arribat a una
especificació de calendari respecte, per exemple, al festival
de "Conta contes" organitzat pel Consell Insular de
Menorca, a altres qüestions, també, que afectaran, sobretot,
aquests municipis pilot, no just aquests municipis pilot, però
insistesc que especialment a aquests municipis pilot, tant
d'Eivissa com de Menorca, que, a més, hem de tenir molt en
compte la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, quant a
atribucions de competències i, per tant, en qüestions de
propostes concretes i específiques. En definitiva, jo crec que
és un calendari i una programació ampla, que serveix no tan
sols per fer la pròpia programació des de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que sí, sinó, a més, a través
dels consells insulars, a través d'ajuntaments, d'entitats
públiques i privades, perquè, en definitiva, aquesta
estimulació, aquesta motivació que s'intenta donar, idò
arribi a tots els racons possibles de les Illes Balears. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Aquesta comissió vol agrair
la presència de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Esports, Sr. Bartomeu Rotger. Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2144/96, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a signatura de convenis amb
institucions i entitats per tal de facilitar l'accés dels joves a
activitats culturals i de lleure.

Moltes gràcies. Continuam amb el primer punt de l'ordre del
dia que correspon a la quarta pregunta, la 2144/96, del Sr.
Orfila i Pons del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre
signatura de convenis amb institucions i entitats per tal de
facilitar l'accés dels joves a activitats culturals i de lleure. Per
formular la pregunta té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la Conselleria de
Governació ha signat un conveni, que va tenir una ampla
difusió a través dels mitjans de comunicació, amb l'Ajuntament
de Palma i amb la Fundació Pública per a la Música per tal que
els posseïdors del Carnet Jove poguessin accedir, tant a les
representacions de teatre a Palma, com també als concerts de
l'Orquestra Simfònica Ciutat de Palma, pagant, en un cas, amb
un 25% de descompte, i en l'altre cas, pagant una cinquena part
del preu de les entrades, una actuació encomiable per la qual la
felicitam; però cal tenir en compte que aquests convenis
beneficiaran, essencialment, els joves de Mallorca i, molt
especialment, els de Palma i, per tant, la nostra pregunta era
molt concreta: té previst la conselleria promoure la signatura de
convenis semblants amb institucions i entitats de les illes de
Menorca i d'Eivissa i Formentera que duen a terme activitats
culturals o de lleure, perquè els joves d'aquelles illes amb
Carnet Jove puguin accedir, també, a aquestes activitats amb les
mateixes condicions que aquí, a Palma, s'han aconseguit?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per contestar la pregunta té la
paraula l'Hble. Sra. Consellera de Governació.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sra. Presidenta. Si m'ho permet (...) Sr. Orfila, que
vàrem comentar ahir, que hagi formulat la pregunta, que
sempre és agradable, a un Sr. Diputat, sentir-lo formular, de
bell nou, una pregunta i no fer ús d'aquesta darrera moda que
s'ha posat als plens, que és que no es repeteix la pregunta, sinó
que diuen que queda formulada en els seus propis termes i, a
vegades, ens descol•locam i hem de tornar a llegir perquè no
sabem on ens trobam. Així que estic agraïda que m'hagi parlat,
perquè sempre és agradable i més si es tracta del Sr. Orfila.

Si m'ho permet, m'agradaria fer-li una matisació o un incís
dient que el Carnet Jove és una línia més, o una actuació més,
dins totes les que es fan dins l'àrea de Joventut, i com a principi,
o com vostè entendrà i entendran els qui són aquí, no tenim,
com a objectiu prioritari ni bàsic, beneficiar només un
col•lectiu de joves determinat, siguin els de l'illa de Mallorca o,
concretament, els de Palma.

Quant a actuacions culturals, que no són, pròpiament, de
la conselleria, en el sentit que nosaltres no som els
responsables de Cultura, però sí que som responsables de
potenciar una sèrie d'actuacions dins el món jove, tant les
preocupacions per problema de feina, pel mercat laboral,
com per problemes de temps lliure i, entre altres, hi ha la
Cultura, sí que nosaltres hem fet una sèrie d'actuacions, i no
només -i m'agradaria recordar-les- no només en la línia de
Carnet Jove que, ja dic, és una actuació molt puntual i un
programa molt concret i determinat dins l'àrea de Joventut;
per exemple -i ara em ve un exemple-, si vénen o s'ha de fer
una activitat cultural com la que es va fer, que era conèixer
Mallorca, una ruta cultural a la qual varen assistir, del 14 al
18 d'abril, nins del col•legi de Sant Joan de Labritja,
d'Eivissa, nosaltres els vàrem subvencionar aquesta
activitat, i era una cosa impensable que ho féssim pels joves
de Mallorca, per exemple, perquè ja són aquí i tenen molt
més econòmic el fet de transport i totes aquestes coses; això
és un petit exemple.

Altres actuacions que es fan dins el món de la cultura, a
part del Carnet Jove -no es pensi que és que vull fugir de la
pregunta, després hi aterraré- és un altre punt: subvencionar
entitats culturals, especialment si es produeixen lluny de
Palma i de la seva àrea d'influència, i per exemple li
podríem posar el Curs Internacional de Música de Santanyí
i el Festival Internacional de Música i Concurs de Piano a
Eivissa, que es duen a terme cada any.

Un altre programa que es fa dins el pla cultural jove, i
xoca perquè..., bé, no és que xoqui, però hauria de ser així:
si totes les entitats es fan amb una participació proporcional
quant a número de joves, hauria de ser, qui més èxit
tengués, l'illa de Mallorca; idò és produeix un fet totalment
estrany, que és que allà on es produeix més èxit en el pla
cultural jove és amb els joves de Menorca, i hi ha el cas
molt concret de qui va guanyar el primer premi de música,
de música de cambra, que llavors va passar al certamen
nacional; del certamen nacional va ser la guanyadora,
també. Això vol dir que es recull una qualitat molt
important en els joves, sobretot de l'illa de Menorca.

Ara se'm queixa el Sr. Marí, perquè els d'Eivissa no...;
també n'hi ha, de molt bons, Sr. Marí, a Eivissa...

EL SR. MARÍ I TUR:

Perdoni, Sra. Presidenta, però jo només m'he atrevit a
dir-li que el segon havia estat d'Eivissa.
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LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Bé, idò, també vull que quedi enregistrat que el primer
premi va ser per Menorca i el segon va ser per Eivissa. Els de
Mallorca haurem d'esperar el certamen d'enguany, a veure si
tenim un poc més de sort i es posen més al corrent, els nostres
artistes.

Tornant, una mica, al tema de Carnet Jove, només perquè
vegi que el tipus d'activitats culturals o de promoció d'activitats
culturals i de lleure van, una mica, encaminades, no només en
el tema puntual de Carnet Jove, sinó també a activitats de temps
lliure; totes les activitats de campament intentam que el preu de
transport no repercuteixi en el preu, perquè el preu surti al
mateix nivell tant pels joves de Mallorca com pels joves
d'Eivissa, i tenguin la mateixa oportunitat d'anar-hi. 

Tornem al Carnet Jove. Amb el Carnet Jove s'han signat
aquests dos convenis, com vostè molt bé ha dit, entre infinitat
d'altres, perquè, gràcies a Déu, ha tengut una acceptació molt
important a botigues, a autoescoles, a punts que són més de
caire comercial i no només cultural, però si entenem l'activitat
de cinema com a una activitat, també, cultural, podem dir que
vàrem signar un conveni amb cinemes de Palma, que no diré
quins són, la part forana de Mallorca, a Menorca vàrem signar
amb l'Alcázar de Maó, el Centre Cultural d'Alaior o Art de
Ciutadella, i a Eivissa amb Cartago d'Eivissa, tot això a través
del programa de Carnet Jove; i ara les converses -tot això que
li he dit, tota aquesta història que li he contat, per arribar a la
clau del que vostè m'havia demanat- el desig que tenim de
signar, ara, el conveni, o el que tenim ara en marxa, les
converses que tenim en marxa són amb el Teatre Principal de
Maó, el Centre Artístic de Ciutadella i el Centre Cultural de
Can Ventosa d'Eivissa, dins els convenis de Carnet Jove.

Perdonin tot (...) però no voldria en cap moment que, a una
persona tan xerradora com jo, se'm pogués acusar que donava
una explicació molt breu i molt resumida de les preguntes.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, li torn l'agraïment,
no perquè no vulgui el seu, sinó que jo també li vull agrair, a
vostè, que, mal acostumat com estic a rebre respostes
monosil•làbiques de determinat conseller, que ho fa de manera
sistemàtica, un no pot deixar d'agrair informacions amables i
exhaustives com la seva, que intenten remuntar-se a les
primeres actuacions i fer una resposta més ampla, fins i tot, de
la qual es demana; per tant, encara que sigui per comparació,
forçosament li hauria d'agrair.

Jo no he pretès dir-li, Sra. Consellera, que vostès es
plantegen beneficiar, només, determinats sectors de joves,
ni tan sols des del punt de vista geogràfic; no era aquesta, la
qüestió; ha d'entendre que els diputats de les illes menors
tractem, des de la nostra vessant de defensar els interessos
dels ciutadans d'aquelles illes, representar els interessos, fer
petits tocs d'atenció al Govern de la comunitat autònoma
quan detectam que determinades actuacions no arriben o
arriben amb una intensitat menor a les nostres illes, a les
illes de les quals provenim, i aquest era, un poc, l'objectiu
de la pregunta que li plantejàvem: vostès signen dos
convenis que, ja li he dit abans, ens semblen molt
interessants, creim que s'ha d'intensificar aquesta signatura
de convenis amb institucions i amb entitats culturals per
facilitar l'accés dels joves al teatre, a la música, al cinema i
al lleure, des de qualsevol punt de vista, però se centraven,
aquests dos concretament, essencialment, a Palma i
arribaven de manera molt manco..., no es preveia que
arribassin a l'illa de Menorca.

Ens ha xocat una miqueta, Sra. Consellera, que quan
vostè ens ha parlat de projectes o converses que tenien en
marxa, parlàs d'un conveni amb el Teatre Principal de Maó,
perquè està tancat, i ens ha xocat una miqueta; segurament
hauran d'enfocar les seves actuacions o les seves gestions
amb altres teatres, emperò nosaltres l'instam a fer-ho,
perquè més tard discutirem, en una altra comissió, altres
actuacions que, des de la seva conselleria i adreçades als
joves, tenen un àmbit de difusió essencialment mallorquí, i
açò ens preocupa. 

Nosaltres pensam que el projecte de construir un país
balear continua essent un repte, un desafiament, i açò passa,
entre altres coses, perquè els ciutadans de les illes menors,
els joves, en aquest cas, que seran els qui hauran de regir el
futur de la nostra comunitat, se sentin partícips d'aquest país
balear, i açò s'aconseguirà si som capaços de demostrar-los,
de manera constant, que el Govern de les Illes Balears és un
govern de tots els ciutadans de les Illes Balears i que tracta,
intenta, amb totes les seves forces -i a vegades és costós i
complex- arribar, a l'hora de beneficiar els ciutadans, de
donar servei, de servir els ciutadans de les illes, en una
paraula, a totes les illes de la manera més igual possible i,
fins i tot, tenint en compte que, com que a vegades les illes
menors han estat discriminades, històricament, a l'hora de
rebre determinades intervencions, determinades actuacions
i serveis de l'Administració, fins i tot dedicar-hi un émfasi
especial, des d'aquella actitud que quan dos ciutadans o dos
col•lectius estan en situació desigual no se'ls pot beneficiar,
no se'ls pot servir de la mateixa manera perquè açò és
mantenir la situació de desequilibri que existeix, i vostè sap
perfectament que açò són qüestions molt reals.

Per tant, nosaltres, sense cap ànim de crítica -ja li he dit
que la felicitàvem per la signatura d'aquests dos convenis-
l'instam a mantenir aquestes actuacions, aquestes gestions,
perquè s'estenguin els beneficis d'aquests convenis, per tal
de fer més fàcil als joves l'accés a la cultura i al lleure també
a les illes menors, perquè estam igual o més necessitats que
els de l'illa de Mallorca i, concretament, els de Palma.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

Gràcies, Sra. Presidenta. Només vull aclarir els temes, vull
dir que no entenc que sigui un..., que se'ns retregui res, sinó,
ben al contrari, crec que la seva tasca de diputats d'una illa com
és la de Menorca és, una mica, això, recordar-nos allà on
deixam d'incidir. El que volia, però, posar damunt la taula, és
el fet que nosaltres intentam, tant amb les activitats de lleure
com culturals, com li havia explicat abans, que no se'n ressentin
i amortir cost en totes les coses que facin discriminatòria una
activitat per un jove de Mallorca i per un jove de Menorca i
Eivissa i Formentera; miram que sempre tenguin les mateixes
possibilitats de poder accedir a aquestes activitats. El que passa
és que ens trobam amb un fet que és, per sort per a la gent que
vivim a Mallorca, que tenim una infraestructura que, per
ventura, no en disposen les altres illes, i per molt que jo vulgui
signar un conveni amb un centre com pugui ser l'Auditòrium,
no el podré signar perquè no hi serà o perquè l'haurien de
construir abans, per poder signar el conveni; això és una
dificultat que tenim afegida.

També voldria que quedàs patent, una mica, que aquests
tipus de convenis de Carnet Jove, i no és perquè sembli que
tenim molta dificultat, tenim una dificultat, no sé si la podran
entendre, però és que, per exemple, aquests convenis que
semblen tan senzills i tan fàcils ens han costat molts de mesos,
anar-hi davant i darrera, perquè pensin la situació, és una
situació nostra: nosaltres, com a representants de
l'Administració anam allà, amb tota la barra del món, a
demanar que, per favor, facin un descompte el més gran
possible, d'un 25%, per a tots els joves; per tant, incidim en una
rendibilitat d'una institució o en una rendibilitat d'un espectacle
de tipus cultural; vull dir que té les seves dificultats, no es
pensin que és molt senzill, però és la nostra feina i amb molt de
gust la feim, i si podem rapinyar tot el que poguem rapinyar,
molt més i, per cert, hi ha peticions a veure si el Carnet Jove es
podria ampliar passada la trentena, cosa que no és factible
perquè molts de nosaltres ja no hi tenim accés; però vull que
entenguin que és un procés que no és gaire senzill i que, moltes
vegades, funciona d'una manera indirecta, vol dir que no és una
resposta immediata, que nosaltres anam a una institució o una
fundació per a la música o a un col•lectiu d'empresaris de sales
de cinema i els deim: "escoltau, això és un producte molt bo; us
voleu adherir?"; és molt de temps de converses i, moltes
vegades, funciona d'una manera com a indirecta, entres per un
altre -i això que quedi entre nosaltres, que no surti, perquè ens
espanyarà l'estratègia- entres per un altre carril, miram de
conquerir-lo de qualque manera i llavors li presentam un
projecte o, a vegades, feim atractiva certa actuació per part del
Govern i miram que es compensi amb un benefici que no és per
a cap de nosaltres, sinó per al col•lectiu de joves, però a ells ens
devem i crec que l'èxit de Carnet Jove en aquest darrer període,
aquest darrer any, crec que ha estat notable i això és l'important.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Aquesta comissió també
vol agrair la presència de l'Hble. Consellera de Governació,
Sra. Catalina Cirer. Moltes gràcies i bon dia.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1561/96,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a modificació del Decret 22/1996, de
17 de febrer, pel qual es crea la distinció Cornelius Atticus
a una vida dedicada a l'esport de les Illes Balears.

Seguidament passam al debat del segon punt de l'ordre
del dia, relatiu a proposicions no de llei. La primera és la
número 1561/96, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a modificació
del Decret 22/1996, de 17 de febrer, pel qual es crea la
distinció Cornelius Atticus a una vida dedicada a l'esport de
les Illes Balears. Per defensar aquesta iniciativa, té la
paraula el diputat Sr. Portella, per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la
paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tal vegada aquesta proposició
no de llei, en lloc de modificació, hauria de ser de supressió,
si posàssim en qüestió el tema d'instaurar, instituir,
distincions com aquesta o com altres premis que donarien
per un altre debat. Aquesta no és així, perquè aquesta,
particularment, va ser analitzada pel nostre grup com a una
iniciativa encaminada a distingir o a fer valer l'esforç en
l'àmbit esportiu durant tota una vida, o sigui, no era una
distinció, en principi, destinada, sembla ser per allò que en
el decret es pot llegir, es pot saber, destinada a premiar
grans èxits esportius, sinó a premiar dedicació a l'esport.

Açò no obstant, hi ha, en aquest decret, en aquesta idea
d'instaurar, d'instituir el premi Cornelius Atticus, un nom en
honor al primer esportista documentat de les Illes Balears,
almanco de Mallorca, perquè està documentat a Mallorca,
distingir una vida dedicada a l'esport a les Illes Balears.

Nosaltres, a l'hora de defensar la modificació del decret,
ho feim amb dos o tres sentits, en tres punts concrets.
Primer de tot, assegurar la participació dels consells insulars
com a institucions que són representatives de cada una de
les Illes Balears i que formen part -són comunitat autònoma-
en la presa de decisions com la que determina el decret a
què feim referència. Sabem que la Llei 6/94, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'esports,
entre d'altres, dóna aquestes competències als consells
insulars; per açò, en principi, hem de dubtar de la idea que
el Govern balear, per damunt dels consells insulars, instauri
una distinció d'aquest tipus.
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També creim que hi ha la necessitat de promocionar la idea
de l'esport com a una activitat col•lectiva, no individual,
d'equip, no singular, lògicament, i també la necessitat de
prioritzar, amb aquesta distinció, la pràctica esportiva sobre els
èxits esportius en la competició, i per açò, per aquests motius,
que són senzills i breus i bons d'explicar, presentam una
proposta de modificar aquest decret en base a tres
consideracions: la primera és obrir la possibilitat que la
distinció sigui concedida no només a persones individuals, sinó
també a associacions, col•lectius, clubs i altre tipus d'entitats
que hagin desenvolupat una tasca dedicada a la pràctica i a la
promoció de l'esport a les Illes Balears; ho feim així perquè,
moltes vegades, col•lectius, grups, associacions que fan feina
de forma col•lectiva, feina de grup, no tenen, a l'hora d'un
reconeixement públic, la mateixa importància que esportistes
individuals, i ens pensàvem que la naturalesa o la filosofia
d'aquesta distinció podria ser adequada per obrir el ventall de
possibilitats a aquestes activitats col•lectives.

En segon lloc, també, volíem assegurar la participació dels
consells insulars en la selecció de candidatures prèvia a
l'atorgament de la distinció; per açò nosaltres creim que els
consells insulars haurien de ser, i no el Govern directament,
aquells que recullin les propostes que es duguessin a terme a
cada illa, que les informassin, les valorassin, donassin una
informació d'aquestes propostes i els elevassin a la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, en el sentit de mantenir aquest
únic premi, única distinció a les Illes Balears, i, en aquest cas,
també els consells insulars fossin part activa, els representants
dels consells insulars, en les deliberacions prèvies a la
concessió d'aquesta distinció. I, per últim, també, trobàvem que
en el decret havia de quedar més reflectida, més concretada, la
priorització dels criteris de pràctica o promoció de l'esport de
base, participatiu i popular, sobre els de la pràctica o promoció
de l'esport d'alta competició, a l'hora de concedir aquesta
distinció. 

Per aquests tres punts, la qüestió d'introduir, dins les
possibilitats d'atorgaments, els col•lectius, grups, institucions,
el paper dels consells insulars i prioritzar criteris de promoció
de l'esport de base participatiu, és per què defensam aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel torn de fixació de
posicions, grups que vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una proposició no de llei que
presenta Esquerra Unida i jo, en principi..., i a més, fent
referència a la modificació d'un decret molt recent, és a dir,
pràcticament de fa tres mesos, jo pens, Sr. Portella, que poc
èxit tendrà la seva proposició. 

No obstant això, el Grup Mixt donarà suport al primer
punt de la proposició no de llei, perquè, en principi, estam
d'acord en què l'esport no és tan sols un fet individual, sinó
també s'han de tenir en compte els col•lectius o associacions
que es dediquin tant a la pràctica de l'esport com a la seva
promoció. També donarem suport al segon punt, perquè
creim que és bo, que els consells insulars, com a institucions
properes als ciutadans de cadascuna de les illes, són els més
indicats per recollir les propostes de cada illa i elevar-les a
la Conselleria de Cultura. I quant al tercer punt de la
Proposició no de llei, ens abstendrem; en principi pensàvem
votar en contra però ens abstendrem, perquè consideram
que, si és molt important la promoció de l'esport base,
també és molt important reconèixer els esforços dels nostres
esportistes d'alta competició. Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Davant aquesta proposició no
de llei, evidentment, i davant el decret del Govern que l'ha
originada, a mi, la  primera idea que se m'ocorr és que crec
que el decret del Govern, realment, és massa incomplert i
requereix una ampliació que jo crec que, amb bona voluntat,
el mateix Govern hauria d'assumir com a necessària sense
que aquesta ampliació entràs en contradicció amb el seu
primer decret, sinó, jo diria, donant-li una major amplitud.

Personalment crec que les propostes que hi ha en els tres
punts de la Proposició no de llei d'Esquerra Unida són tres
propostes acceptables; sembla bastant lògic que en un règim
autonòmic com és el de les Illes Balears, en el qual les
competències en matèria esportiva estan transferides als
consells insulars, aquests tenguin la possibilitat de dir
alguna cosa, com a mínim al mateix nivell que les entitats
esportives, que sí que podran proposar a la Conselleria de
Cultura candidats a aquest premi. Després, sembla també
bastant evident que l'esport, a més de ser una activitat
individual, és una activitat col•lectiva i, sobretot, en la
mesura que és una activitat col•lectiva, implica a molts de
segments de la societat; per tant, em sembla, a mi, bastant
incomprensible que el decret del Govern no tengui en
compte aquest fet. I el tercer punt, també és evident que
també és objecte, o hauria de ser objecte de reconeixement
la possible tasca de la promoció de l'esport base. Per tant,
com veuen, jo no és que desqualifiqui el decret del Govern,
sinó que crec que és incomplet, crec que es pot completar a
partir de les propostes del Grup d'Esquerra Unida. 
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Allò que passa, però, és que la proposta del nostre grup no
coincidiria, absolutament, amb els tres punts de la proposició
d'Esquerra Unida; concretament, jo crec que el Govern balear,
per ventura, s'hauria d'haver plantejat que, en lloc de crear una
distinció específica dedicada la reconeixement de persones que
han dedicat la seva vida a la pràctica i a la promoció de l'esport,
podria haver desglossat aquesta distinció en tres distincions:
una distinció a persones que hagin destacat en la pràctica de
l'esport, perquè és evident -com deia ara mateix el Sr. Pascual-
que l'esport que compta amb esportistes d'alta competició, que
aconsegueixen èxits, genera una, diria jo, estimulació sobre la
societat de cara a la pràctica de l'esport, i això és positiu; una
segona distinció per a col•lectius esportius, clubs de futbol,
clubs d'un tipus determinat d'esports que, durant molts d'anys,
han anat aconseguint, jo diria, ressò dins la societat i també
èxits esportius; i, finalment, una tercera distinció per a persones
o entitats que s'haguessin destacat en la promoció d'esport base.
A mi, un decret que contemplàs aquestes tres distincions, em
semblaria més complet i, a la vegada, més ajustat a la realitat
dels fets en matèria esportiva, ja que dins cadascun d'aquests
tres àmbits, probablement hi ha persones i grups que són
mereixedors de distinció.

Trasllat, simplement, als membres d'aquesta comissió i als
membres del Govern, vehiculant-hi l'acord que es pugui
prendre, aquestes propostes i, dit això, donarem suport a les tres
propostes d'Esquerra Unida, però dient que no ens satisfan
plenament, perquè creim que també són incompletes, igualment
que ho era el decret del mateix Govern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons i Pons. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Socialista donarà suport, en principi, encara
que ho considera, també, incomplert, ja que, segons el nostre
parer, seria, en bon castellà, coger el rábano por las hojas, ja
que, posteriorment a la Llei d'atribució de competències
existeix la Llei 3/95, de l'esport balear, on es regulen tota una
sèrie de competències que tenen els consells insulars i la
comunitat autònoma. Jo record, fins i tot, en el debat de plenari
amb un diputat present en aquest Cambra, que el grup
majoritari no va voler acceptar determinades esmenes del Grup
Socialista que anaven en aquest sentit, amb la qual cosa supòs
que, si no han canviat d'opinió, probablement el destí d'aquesta
proposició no de llei serà ben trist, encara que té un sentit
positiu.

De totes maneres, hem de recordar que l'article 8 de
l'esmentada llei, 3/95, de l'esport balear, determina 18
competències que es reserva la comunitat autònoma i en cap
d'elles, a no ser que es pugui fer una interpretació molt
subtil, es pot interpretar, es pot dir que hi hagi la creació de
determinat tipus de trofeus o premis. Hi ha un debat pendent
amb el qual sí que estam d'acord, ja es va produir en el
debat de la llei, sobre quin tipus de premis o tipus de
potenciació es podria fer a l'esport; per un costat hi ha
persones que, com s'ha dit anteriorment, poden exercir de
models, fins i tot dins l'àmbit de les Illes Balears; podríem
recordar persones com el Sr. Amengual o el Sr. Timoner,
que podrien ser tributàries d'una vida dedicada a l'esport;
també, així mateix, hi ha clubs, quantitat de clubs que, sense
caure en insularismes, però a cada illa hi ha clubs que duen
molts d'anys treballant i potenciant l'esport base, és a dir,
que la indicació de l'alta competició amb l'esport base, que
totes dues són objectius d'aquesta llei, s'hauria de poder
regular.

De totes maneres, creim que, malgrat la bona
intencionalitat, té sentit en els tres aspectes que demanen; en
primer lloc, obrir la possibilitat, encara que ens semblaria
més correcte, no tant obrir la possibilitat, sinó multiplicar,
en cas que hi hagués premis d'aquests tipus a determinats
àmbits; per un altre costat, el fet que els consells insulars
participin sembla del tot evident des del moment que tenen
una sèrie de competències, perquè si no ens podríem trobar
amb el fet que la comunitat autònoma crea un tipus de
trofeus o de premis, els consells insulars uns altres, és a dir,
seria, probablement, en lloc de una coordinació una
dispersió d'accions. I respecte al darrer punt ja que hem
comentat sobre potenciar l'esport de base, nosaltres estam a
favor i clarament ho vam demostrar, en el seu moment,
encara que tampoc no hem d'oblidar l'esport d'alta
competició i així està contemplat a la llei, perquè, ens agradi
o no ens agradi, és una llei que es va aprovar en aquest
parlament i implica tots els ciutadans de les Illes Balears;
una altra cosa és que aquesta llei, amb tota la seva bona
voluntat i bonança, s'hagi començat a desenvolupar,
precisament, per dir-ho d'alguna manera i sense cap estil
pejoratiu, pels jocs florals, és a dir, per establir un tipus de
trofeus quan hi ha altres coses que són, probablement, més
importants i més urgents.

De totes maneres, en qualsevol cas, el Grup Socialista
donarà suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Riera.

EL SR. RIERA I BENNASAR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, he de dir que
crec que el decret és bo, perquè els altres quatre grups no
coincideixen en res, la qual cosa jo crec que vol dir que partim
bé. 

Jo voldria dir, sobretot al Sr. Portella, que és qui ha
presentat aquesta proposició no de llei, que crec que ell no ha
llegit, exactament, allò que diu el decret, perquè aquest decret
diu, clarament, que s'ha creat una distinció Cornelius Atticus
dedicada a una vida dedicada a l'esport de les Illes Balears.
Aquesta distinció, i aquí sí que podríem dir que el que ha dit
fins ara el Sr. Tejero no té res a veure amb cap premi ni amb
cap trofeu, és una distinció i això crec que la Llei de l'esport
balear que vàrem aprovar no en parla, si el Govern ho pot crear;
els consells tenen unes competències que ja les aniran
desenvolupant quan vulguin; de fet, hem de dir que els consells
insulars, fins ara, han fet, sobretot el de Mallorca, donar unes
distincions, uns premis als millors esportistes de l'illa de
Menorca; jo record que també a Eivissa, no sé si a hores d'ara
ho fan, però fa un temps també donaven unes distincions als
millors esportistes d'aquestes illes. Per tant, aquí ningú no ha
intentat llevar cap competència als consells insulars.

Ningú no nega, tampoc, que hi ha moltes associacions
esportives que han treballat, i molt, en favor de l'esport a les
Illes Balears, però, com ja he dit, l'objecte d'aquesta distinció
és, clarament, per persones concretes i no per associacions. Ho
especifica molt clarament, aquest decret, que diu que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports atorga, a iniciativa
pròpia, a les diverses entitats esportives que ho proposin, és a
dir, que qualsevol entitat o associació relacionada amb el món
de l'esport pot proposar la concessió d'aquesta distinció, i aquí
crec que també els consells insulars, a través de les seves
comissions d'esport, poden proposar a la conselleria el seu
candidat a aquest premi; crec que això no té res a veure en tallar
les competències que tenguin els consells insulars en matèria
esportiva; aquí no s'ha tancat cap porta sinó tot el contrari,
perquè les comissions d'esports o el mateix consell insular pot
fer una proposta per aquesta distinció.

El tercer punt, que jo crec que potser seria el més
problemàtic, però jo crec que està molt clar, crec que ha
arribat el moment, ja, de poder fer una distinció entre
l'esport base i l'esport participatiu i popular. En cap moment
s'ha de plantejar l'esport base -refusarem aquesta
terminologia que jo crec que ja ens n'hem oblidar, està
totalment desfasada; direm participatiu i popular- com una
confrontació a l'esport d'èlit, sinó que hem d'entendre que
tots dos són complementaris: un sense l'altre deixarien coix
l'esport, estan interrelacionats i actuen com a motivadors un
de l'altre; perquè sigui possible l'existència d'un vertader
esport d'èlit, perquè puguin sortir esportistes d'alt nivell i
amb un grau màxim de tecnificació, és imprescindible poder
comptar amb un nombrós planter d'esportistes, i aquests
esportistes, evidentment, vénen de l'esport base; però, vostè
creu que a Mallorca, a Balears o a Espanya, hi hauria tants
de tennistes o tantes pistes de tennis si no ens haguessin
donat, durant cinc o sis anys, o set, tennis per la televisió i
tothom parlava d'en Santana?; o vostè creu que a hores
d'ara, si no fos que hi ha un gran esportista d'èlit com pot ser
n'Indurain, hi hauria tants d'al•lots que tenguin ganes d'anar
a córrer amb bicicleta? Jo crec que no. Jo crec que aquests
al•lots tenen uns premis o unes distincions, tenen uns jocs
preparats per a ells i res tenen a veure amb aquesta distinció
que, com ja hem dit, el Govern l'ha creada per a unes
persones que han dedicat tota la seva vida a l'esport en
aquestes illes.

Jo no voldria ser molt repetitiu, Sr. Portella, però la
importància de les associacions esportives ningú no l'ha
qüestionada; és més, des del Govern balear son conscients
que el vertader element dinamitzador de l'esport són les
entitats esportives i jo crec que el Govern, en qualsevol
moment, podria crear, també, una distinció dedicada a
aquestes associacions. En aquest cas concret, aquest senyor,
en Cornelius Atticus, es dedicava a fer lluita lliure, em
sembla, jo és un esport que no el coneixia molt..., que en
aquest moment ja ha desaparegut; per tant creim que, en
qualsevol moment, es pot fer un decret per crear una
distinció per a associacions esportives, però aquest decret
diu, clarament, que es dedicarà a persones que hagin dedicat
la seva vida a l'esport, ja sigui en l'àmbit associatiu,
competitiu, educatiu, informatiu, etc., persones a les quals
el món de l'esport els ha d'estar agraïts, i això és el motiu
d'aquest decret.

Jo crec que, des d'aquest punt, podem justificar
clarament el nostre no als tres punts que vostè ens ha
proposat amb aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riera. Pel torn de rèplica té la paraula
el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull agrair als
grups que donaran suport, amb les reflexions que han fet, a
aquesta proposició no de llei i comentar una mica, abans
d'entrar a respondre la intervenció del portaveu del Grup
Popular en aquesta comissió, les reflexions en veu alta que
s'han fet, que han estat diverses. 
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En primer lloc, i com a una reflexió general, perquè tots els
membres de la comissió, llevat del Grup Popular, han
considerat incomplerta l'aportació que feia Esquerra Unida, jo
he d'entendre que, en el funcionament normal d'aquesta
comissió, un grup presenta una proposta, una proposició no de
llei, i hi ha un període en el qual tots els grups tenen la facultat
de presentar-hi esmenes per enriquir-la, per millorar-la; i vull
dir açò perquè moltes de les intervencions que hi ha hagut són
de millora d'aquesta proposta que hem fet nosaltres i que
haguessin pogut ser acceptades, perfectament, pel Grup
d'Esquerra Unida, si s'haguessin fet, no hi ha cap dubte. 

Per altra banda, quant a la intervenció del portaveu del Grup
Mixt pel que fa a l'esport de base i esport d'alta competició, que
ha sortit en altres moments d'aquest debat, jo he de dir, per
començar, que l'esport d'alta competició ja té, en aquests
moments, a les Illes Balears, premis, distincions, mèrits públics,
mèrit principal de l'actualitat cada dia; ja existeix, açò, que el
qui no ho té seria l'esport participatiu i que jo dic de base. Per
açò, en aquest sentit crèiem interessant potenciar aquest
aspecte. 

Quant a la intervenció del portaveu del Grup Nacionalista,
sí que he de dir que li don la raó en aquesta idea de poder variar
i instituir -i ho haguéssim acceptat- tres distincions diferents:
per persones d'alta competició, col•lectius esportius i entitats
que hagin fet promoció en el camp de l'esport; però també, si
entràssim en aquesta via de distribuir, de diferenciar i
especialitzar molt aquesta distinció, podríem plantejar altres
qüestions, com podria ser, perfectament, i en el moment en què
el portaveu nacionalista ho deia, també tenir en compte
persones o col•lectius que s'han dedicat a l'estudi de l'esport,
que és un altre camp que sempre queda com apartat, perquè
sembla ser que l'esport, l'activitat esportiva, no és digne
d'estudi, i que els estudis que es fan queden molt marginals i
molt en segon terme, quan poden ser tan importants com la
mateixa pràctica esportiva.

Quant al Grup Socialista, també vull agrair-li, com a tots, el
suport que ha donat, i també agrair-li que hagi fet referència a
la Llei de l'esport balear, que hauríem pogut incloure en
l'exposició de motius, lògicament; també la referència als
esportistes que han dedicat tota la seva vida a l'esport, i ha fet
referència, el portaveu socialista, a Guillem Timoner, que va
complir el seu aniversari amb tanta desgràcia, fa poc temps,
perquè no li varen permetre complir la seva il•lusió, i
esportistes com el Sr. Amengual; jo, encara que sigui per aquest
amor filial que mai s'ha de perdre, he trobat a faltar una
referència a mon pare, també a l'hora de destacar els esportistes
que han dedicat tota la vida a l'esport i a un esport no d'alta
competició, precisament, sinó de participació i de compromís
amb l'esport, però bé, açò són amors filials que sempre es
mantenen i estic content de recordar-ho, que no sigui
incompatible, en tot cas, si algun dia arriba el moment.

Quant a la intervenció del portaveu del Grup Popular, home,
és clar, jo ja sabia que el Grup Popular diria que el decret que
ha fet el Govern és bo; els decrets del Govern són bons, per al
Partit Popular, per al Grup Popular; en tot cas jo sí que li vull
dir que nosaltres en cap moment hem dit que el decret era
dolent, no ho hem dit; veníem aquí a enriquir, a ampliar, a
considerar punts d'aquest decret que sí que hem estudiat, i per
açò hem presentat aquesta proposició, per modificar-lo pel que
fa a la distinció Cornelius Atticus, que no era un lluitador de
lluita lliure, que va ser una activitat esportiva posterior, en tot
cas hauríem de parlar de lluita greco-romana o de l'inici de la
lluita greco-romana de la qual hem tengut coneixement segles
més enrera.

Quant al fet que es crea una distinció -és una distinció,
no és un premi, certament, és una distinció-, què pot passar?
Pot passar que, a partir d'aquesta, els consells insulars,
gelosos de les seves competències, també considerin oportú
crear les pròpies distincions i que hi hagi una escampadissa
de distincions per aquestes illes i que cada mes donem un
premi de distinció a un esportista. Açò és el que pot passar
i açò és el perill, un dels perills d'aquest decret i, per açò, la
nostra proposició era en el sentit de fer participar els
consells insulars en les deliberacions i fer-los participar en
els tràmits per arribar a la concessió final; per què? perquè
vostè ha dit que el decret permet que els consells insulars,
com una altra entitat qualsevol, puguin presentar propostes.
Bé, els consells insulars no són una altra entitat qualsevol,
no són una altra entitat qualsevol. A mi em sap greu que ho
digui d'aquesta manera. A part, pensi vostè que a Menorca,
entitats, esportistes, presenten una proposta, i el Consell
Insular en presenta una altra diferent a la presentada per una
entitat particular; açò no passarà perquè és un compromís
per al consell insular, que ho faci, és un compromís molt
gros i no passarà, açò; açò que vostè diu no podrà ser perquè
crearà conflictes que no hi han de ser. 

Per açò la proposta era molt senzilla: que els consells
insulars, que coneixen l'esport de cada illa, recollissin les
propostes de les associacions, dels clubs, les estudiassin, les
informassin i les portassin al Govern balear abans de
determinar quina és la concessió. Era una cosa molt
senzilla, molt bona de fer, i em sap greu que, amb les
explicacions que ha donat vostè, que no em convencen gens,
no es pugui fer.

I una altra cosa, nosaltres no plantejam, aquí, una
confrontació entre esport de base i esport d'èlit, no la
plantejam, ni molt manco; l'ha plantejada en la seva
intervenció; jo en cap moment he criticat, he censurat
l'esport d'alta competició, l'única cosa que he dit és que era
una bona oportunitat per incidir en un altre món de l'esport
que no és actualitat, i que distincions d'aquesta casta, des
d'una institució pública, poden ajudar a incidir en aquest
món. I és clar que l'esport d'èlit és important i que no només
s'ha de promocionar a partir de distincions; s'ha de
promocionar a través, també, d'ajuts a l'esport d'èlit, i jo li
diré un cas particular, que n'hi pot haver molts, a Balears: el
cas d'una al•lota de Menorca, na Ruth Moll, que és, en
aquests moments, líder del campionat d'Espanya de
mountain-bike i que participa en alta competició a l'Estat
espanyol, que hagués pogut participar a les Olimpíades
d'Atlanta perquè estava en condicions de fer-ho, i que no
serà possible perquè ella, personalment, s'ha de pagar el
desplaçament. Sembla ser que està en vies de solució, que
el consell insular ajudarà, s'està mirant, però que l'esport
d'èlit, i que nosaltres també consideram que és important...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Portella, li prec que vagi acabant, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

...no només ha de merèixer distincions, sinó compromís per
part del Govern balear, cosa que, en molts de casos, no succeeix
com aquest particular que li acab de comentar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel torn de contrarèplica té la
paraula el diputat Sr. Riera.

EL SR. RIERA I BENNASAR:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré molt breu. Jo, si he dit que els
consells són una entitat qualsevol, idò retir aquesta paraula.
Quant a la Comissió d'Esports, jo hi he estat vuit anys, enfront
de la Comissió d'Esports, sé el que..., no crec que sigui una cosa
qualsevol; ara bé, també tendria un perill molt gros, això dels
tres consells insulars: que cada consell insular posaria el seu, de
cada illa, i llavors ja seria una confrontació d'illes,
probablement. 

I pel que fa a allò darrer que ha dit, quant a les ajudes als
esportistes de cara a una olimpíada, aquí sí que..., potser és una
anècdota, però els tres consells insulars i el Govern, a la darrera
olimpíada gastàrem més de 100 milions de pessetes; la medalla
que vàrem dur, aquí, a aquestes illes, va costar 100 milions als
tres consells i al govern, i crec que sí, que hi ha una diferència
grossa de l'esport d'èlit o l'esport escolar. L'esport escolar
després ens durà aquestes medalles o aquestes distincions, crec
jo, i jo tampoc no voldria, en aquestes hores, fer una distinció
molt greu amb un al•lot de 10 anys o amb un jove de 25, que
llavors resultarà que aquest al•lot de 14 o 15 anys serà qui ens
durà les medalles. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riera. Passam, per tant, a la votació i,
d'acord amb la fixació de posicions per part dels diferents
grups, entenem que es podria fer votació conjunta del primer i
segon punt, i el tercer punt el votaríem separadament. 

D'acord. Passam a votació conjunta del primer i segon punt
de la Proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sí, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. Vots a favor, 7; vots en contra, 9;
abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cerveró. Queden, per tant, rebutjats
el primer i el segon punt.

Passam a la votació del punt tercer de la Proposició no
de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació és, vots a
favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda, per tant, rebutjat el punt tercer d'aquesta
proposició no de llei i, per tant, queda rebutjada la
Proposició no de llei número 1561/96.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1740/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a compliment de la disposició addicional novena i
transitòria cinquena de la LOGSE.

I, finalment, passam al debat de la segona proposició no
de llei, la 1740/96, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a compliment de les
disposicions addicional novena i transitòria cinquena de la
LOGSE. Per defensar aquesta proposició no de llei, té la
paraula el diputat Sr. Pons i Pons, per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La finalitat d'aquesta proposició
no de llei és contribuir, en la mesura que sigui possible,
d'una situació que nosaltres consideram que no és gaire
afortunada, i que creim que l'Administració hauria d'intentar
establir els mecanismes que siguin adients perquè es
resolgui de manera favorable per aquest col•lectiu de
persones implicades en aquesta qüestió.
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Concretament, fent un petit resum sobre què va el tema i
quin és el contingut, quan es va aprovar la LOGSE, la Llei
General d'Educació Secundària, els mestres de taller, que era un
personal laboral propi de les escoles de mestria i també dels
instituts de formació professional, es varen convertir en
professors tècnics de formació professional, i a la LOGSE, en
unes determinades disposicions addicionals i transitòries, va
establir que, aquest personal, s'establirien els mecanismes
adients per integrar-lo en el cos de secundària, i així es va fer:
del 1991 a l'any 1994, aquests antics mestres de taller varen
poder accedir al cos de secundària sense tenir el títol de
diplomatura. En canvi, la LOGSE mateixa establia que, a partir
del 1995, sí que l'haurien de tenir. 

Va succeir, però, que hi hagué una oferta escassa de places
i molts d'aquests antics mestres de taller no es varen poder
presentar, llavors, o, si es presentaren, no varen poder
aconseguir plaça en el cos de secundària i, aleshores, molts
d'ells quedaren en una situació que, més o menys, és la següent:
quedaren que, d'una banda, no tenen el títol de diplomatura que
els permetria presentar-se a unes oposicions o a unes proves
d'accés al cos de secundària i, a més a més, com que no tenen
aquesta titulació de diplomatura, resulta que no es poden
presentar a les oposicions, i com que no es poden presentar a
les oposicions, suposant que no les traguessin, no podrien
quedar dins les llistes d'interinitat que, com a mínim, els
garantirien una certa continuïtat de feina.

Evidentment, davant aquesta situació proposam que s'arbitri
un sistema d'accés a la funció pública per a aquests professors
tècnics interins, que tenen actualment la titulació de tècnic
especialista, i creim que una solució idònia podria ser
prorrogar, per dir-ho d'alguna manera, aquella clàusula que va
ser vigent del 1991 al 1994 que feia possible que aquests
professionals de l'ensenyament, encara que no tenguessin
diplomatura, poguessin presentar-se a unes oposicions per
accedir, amb totes les conseqüències, al cos de secundària, i
creim que, d'aquesta manera, es resoldria un problema humà,
professional i, a més a més, és una gent que durant molts d'anys
ha servit el sistema educatiu, per resoldre-li, per dir-ho d'alguna
manera, la papereta d'impartir uns determinats ensenyaments i
que el canvi, diríem, d'ordenació legal, creim que no els ha de
convertir en víctimes ni sacrificar-los a aquesta nova situació.
Per totes aquestes raons, hem presentat aquesta proposició no
de llei. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el diputat Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només fixar la posició, que sí,
que donarem suport a aquesta proposició no de llei, el Grup
Mixt. Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el diputat
Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ahir, amb motiu d'una
proposició no de llei sobre el mapa escolar -va anar a
plenari- vam tenir ocasió de debatre, jo crec que en
profunditat, tota la problemàtica que ha sorgit aquests anys
de l'aplicació de la LOGSE, i aquest cas en concret pot tenir
una certa relació amb aquell debat d'ahir, que avui no hem
de repetir; en aquests mesos passats hem rebut, els grups
parlamentaris, jo supòs que ho han rebut tots els grups,
supòs, cartes de professionals, de persones que es troben en
aquesta situació, del col•lectiu afectat per una qüestió que,
personalment, entenc la situació de discriminació, però no
entenc per què s'ha produït, per què s'ha donat, i no sé si en
aquesta comissió ho arribarem a entendre. 

Entenc que la proposta, a partir d'aquestes cartes que
vam rebre, el nostre grup, que hi està completament d'acord,
perquè així com està explicat queda molt ben expressat,
vàrem fer una iniciativa al Consell Insular de Menorca que
és molt semblant a aquesta que el Grup Nacionalista defensa
en aquesta comissió i, per tant, és lògic, normal, que li
donem suport, perquè aquestes persones, aquest col•lectiu,
que a Menorca poden ser unes 15 persones, pel que hem
calculat i hem parlat amb ells, i que a les Illes Balears no
tenc idea, però poden ser unes 200, pel que ens han dit -tal
vegada també sortirà, en aquesta comissió- les afectades i es
troben en una situació de no futur, lògicament reclamen de
nosaltres una posició de compromís i solidaritat, perquè no
és res més, ja que el Parlament no pot fer altra cosa que
donar suport a aquestes peticions, intentar donar idees
perquè se solucionin, ja que no ho solucionarem nosaltres,
directament, sinó que ho solucionaran, si és així, en unes
altres instàncies i, per aquest motiu, com ja he dit, obtindrà
el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sra. Presidenta, tractaré d'aclarir una mica allò que deia
el Sr. Portella, de per què s'ha produït aquesta situació. En
primer lloc, jo el que voldria dir és que, ahir, també es va
presentar una proposició no de llei del Grup Parlamentari
Nacionalista, en la qual jo crec que hi havia un error; no es
va aprovar, però hi havia un error. És cert que aquest
Parlament es pot adreçar, pot instar qualsevol institució a fer
qualsevol cosa, però allò que hauria de cuidar és no adreçar-
se a aquella que, realment, no pot fer allò que volem que
faci. No és un error procedimental, però sí és encarregar a
un que faci allò que no està previst que pugui fer i, avui,
aquí, ens trobam amb una situació semblant. 
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M'explicaré; la Llei d'Ordenació general del sistema
educatiu, la Llei orgànica 1/1990, en la seva disposició
transitòria cinquena i en el seu punt tres, tracta d'establir un
mecanisme pel qual es puguin resoldre aquells problemes que,
en matèria de personal, vénen derivats de la necessitat de
determinar els requisits acadèmics per accedir als cossos
docents; és a dir, la llei anterior preveia que determinats lloc de
feina necessitassin unes determinades titulacions que, en
aquesta llei, s'eleven. Per tant, i d'acord amb un dictamen del
Consell d'Universitats, per a l'accés als cossos que han
d'impartir educació a l'educació secundària, és necessari el títol,
com a mínim, de diplomat universitari i també de llicenciat. 

És evident que determinats col•lectius, que estan ja inclosos
en els cossos de funcionaris, quedaven integrats
automàticament pel fet de ser funcionaris, però no així aquelles
persones que realitzaven la seva tasca amb la condició de
professors interins. Per això, aquest punt tres de la disposició
transitòria cinquena, diu -llegesc textualment i llegiré en
castellà-: "Podrán presentarse a las tres primeras convocatorias
de ingreso en el cuerpo de maestros quienes, careciendo de la
titulación específica exigida por la presente ley, desempeñen, a la
entrada en vigor de la misma, tareas docentes como funcionarios
de empleo interino del cuerpo de profesores de EGB o realicen
funciones de logopeda como personal contratado en régimen
laboral en centros de EGB, de conformidad con los requisitos
exigidos por la normativa anterior. Igualmente, durante el mismo
plazo, podrán presentarse a las convocatorias para el ingreso en
el resto de los cuerpos creados por esta ley, quienes, careciendo
de la titulación que, con carácter general, se establece para el
ingreso en los mismos, e independientemente de las equivalencias
que el Gobierno determine, hayan prestado servicios como
funcionarios interinos durante un tiempo mínimo de tres cursos
académicos y continúen prestándolos a la entrada en vigor de esta
ley en los correspondientes cuerpos integrados en aquellos en los
que aspiren ingresar".

Vol dir això, durant aquest període de tres anys, que aquests
funcionaris interins poguessin accedir als cossos encara que no
disposassin de la titulació general requerida per la llei. Bé, i
això ha estat possible en tots els casos excepte en el cas dels
mestres de taller interins que tenien la titulació de formació
professional de segon grau. I això, per què ha estat així?,
demanava el Sr. Portella, i jo li explicaré. Això ha estat així
perquè els nous llocs de feina definits a la nova formació
professional no estaven encara catalogats perquè era necessària
tota una sèrie de dictàmens de la Comissió nacional de
formació professional, etc., etc. Per tant, no hi ha hagut oferta
pública d'ocupació, compromís que no exigia la llei; per tant,
l'Administració educativa no ha incomplert la llei, però la
veritat és que aquesta petit col•lectiu sí que ha sofert un tracte
discriminatori amb la resta de funcionaris. Per tant, nosaltres,
en aquest sentit, creim que la Proposició no de llei ha estat
oportunista per part del Grup Nacionalista, però també és
oportuna i, per tant, li donarem suport, ja que tracta de resoldre
aquest greuge. 

No obstant això, jo voldria dir dues coses des del punt de
vista formal: instam el Ministeri d'Educació que, per donar
compliment a allò que li demanam, modifiqui una llei
orgànica; és evident que aquest no és un paper del Ministeri
d'Educació, sinó, en tot cas, serà un paper que haurà de
jugar el Parlament de l'Estat espanyol. És igual, suposem
que aquest escrit arribarà al Ministeri d'Educació, el qual,
suposem que l'admeti, el podrà vehicular al grup
parlamentari, a qui sigui, perquè això es produeixi, perquè
diu ben clar, la llei, que podrán presentarse a las tres
primeras convocatorias a partir de l'any 1990; vol dir que
això va acabar l'any 1993, estam a l'any 1996;
l'Administració educativa no pot fer allò que li demanam
que faci perquè la llei li prohibeix; per tant, això suposarà la
modificació d'una llei orgànica amb tots els problemes que
això comporta. No obstant, no som nosaltres qui hem de
valorar aquesta modificació legal sinó, en tot cas, nosaltres
enviam el nostre missatge i ja el resoldran aquells qui
l'hagin de resoldre.

I en segon lloc, jo també demanaria al Grup Parlamentari
Nacionalista una correcció al text de la Proposició no de
llei, perquè diu -no ho llegesc tot- que "ara estan fins el
sistema educatiu"; se suposa que vol dir "dins" el sistema
educatiu. En qualsevol cas, per un tema d'estil, em sembla
que dir que estan dins el sistema educatiu és poc correcte
com a llenguatge administratiu; la mateixa llei parla
d'aquells professors que tenguin un lloc de feina com a
funcionaris d'ocupació interina; jo proposaria al Grup
Nacionalista que canviàs la redacció d'aquest paràgraf
només per donar una sensació d'una certa rigorositat
administrativa al llenguatge. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Continuant amb aquesta
interessant discussió relativa a l'aprovació o no d'aquesta
proposició no de llei que ens presenten, relativa al
compliment de la disposició addicional novena i transitòria
cinquena de la LOGSE, el Grup Popular voldria dir el
següent: que els professors tècnics interins amb titulació de
tècnic especialista o equivalent, són ensenyants que, amb la
titulació d'FP 2, són tècnics especialistes de qualsevol
branca de la formació professional tradicional.
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El problema, però, dels professors tècnics interins amb
titulació de tècnic especialista o equivalent, que dóna suport i
motiva la Proposició no de llei, té les seves arrels en la reforma
educativa que implica una nova estructuració dels estudis de
l'anterior formació professional que, fins i tot, canvia de
denominació per dir-se "Cicles formatius de grau mitjà i
superior". Amb la reforma resulta que hom preveu un nombre
inferior d'hores per aquest professorat en benefici dels
professors de secundària, que veuen com s'ha incrementat el
nombre d'hores que hauran d'impartir en els cicles formatius.
La situació descrita demostra que ja s'ha produït un excedent de
professors tècnics interins amb titulació de tècnic especialista,
i que aquest excedent augmentarà més, encara, en un proper
futur. 

És per aquest motiu que, malgrat que, en l'actualitat
coexisteixen els dos sistemes, la formació professional
tradicional i els nous cicles formatius, de cada cop es reserva
menys nombre d'hores d'ensenyament per al col•lectiu esmentat
d'ensenyants, i és per la mateixa causa que, des de fa alguns
anys, el Ministeri d'Educació i Ciència no convoca places per
a ells en les darreres oposicions. Per altra banda, els professors
tècnics interins amb titulació de tècnic especialista o
equivalent, si són titulats superiors o, fins i tot, si poden
acreditar la diplomatura, poden accedir al cos de secundària
normal i, si superen l'oposició per als cicles formatius, poden
impartir l'ensenyament habitual. 

El problema sorgeix perquè membres del col•lectiu dels
professors interins amb titulació de tècnics especialistes o
equivalent, malgrat que saben, des de fa anys, que la reforma
educativa els portaria a aquesta cruïlla de camins, no han
volgut, o pogut, assolir ni la titulació superior ni la diplomatura
que els hagués permès resoldre el problema satisfactòriament.
Tampoc no han seguit cap de les diferents opcions que, per
accedir al cos de secundària, el Ministeri d'Educació i Ciència
els ha ofert durant els darrers anys. Contra aquest vessant del
problema, els afectats oposen raons i arguments contundents
des d'un punt de vista pràctic: "si fins ara hem servit per
impartir l'ensenyament a la formació professional, com hom pot
justificar que ara no estam capacitats per fer les classes en els
cicles formatius?". És per aquest motiu que la Proposició no de
llei que presenta el Grup Parlamentari PSM, tal com està
formulada, sembla que només s'ocupa d'un col•lectiu concret de
professors, el de tècnics interins amb titulació de tècnic
especialista, i no té en compte l'harmonització necessària
d'aquest col•lectiu d'ensenyants amb la resta del professorat que
podria provocar un greuge comparatiu. 

Pensam, doncs, que no podem acceptar la Proposició no de
llei indicada, perquè el Govern de la Comunitat Autònoma no
pot implicar-se en la defensa d'una qüestió laboral d'un
col•lectiu concret, sense tenir en compte els drets de tots els
afectats i la seva correcta harmonització i, el que és sempre el
cavall de batalla, sense haver acceptat, encara, o sense tenir,
encara, les competències en matèria d'educació. En base a
aquestes raons, comprendran que el nostre grup no dóna suport
a la Proposició no de llei. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Pel torn de rèplica, té la paraula
el diputat Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair als
tres grups que han manifestat el seu suport a aquesta
proposició no de llei la seva decisió. En segon lloc, en
referència a la qüestió que aquesta proposició no de llei
implica la modificació d'un apartat de la LOGSE, en som
perfectament conscients, però la Proposició no de llei era
remesa al Ministeri d'Educació i Ciència perquè consideram
que és l'intermediari idoni perquè arbitri el sistema de la
proposta que ha de substituir aquest apartat concret de la
LOGSE per resoldre aquesta qüestió.

Després, la modificació que proposa el Sr. Crespí
substituint un "dins" per no sé exactament quina frase,  no
hi ha cap problema ni un; en definitiva, la idea és la
mateixa, més enllà de la seva formulació verbal. 

I respecte al portaveu del Grup Popular, jo diria que ha
invocat la no implicació del Parlament de les Illes Balears.
Jo crec que el Parlament de les Illes Balears no tan sols té el
dret, sinó, fins i tot, el deure d'intentar implicar-se quan hi
ha problemes de col•lectius d'aquestes illes que, d'alguna
manera, reclamen la necessitat d'una solució i, per tant, jo
crec que és una actitud absolutament legítima, la que motiva
la presentació d'aquesta proposició no de llei. I, després, a
mi m'ha passat una cosa, i és que m'ha semblat entendre, de
la intervenció del Sr. Marí, portaveu del Grup Popular, que
li preocupa molt més la hipòtesi d'uns possibles drets dels
altres col•lectius del món educatiu, que, per dir-ho d'alguna
manera, són agreujats, que no un problema concret,
objectiu, quantificable en professionals, que existeix i que,
per tant, evidentment sense voler distorsionar el sistema
educatiu donant uns drets interpretables com a privilegis -
sembla, des de l'òptica del portaveu popular- en relació als
altres, jo crec que no podem deixar d'afrontar l'intent de
resolució d'aquesta problemàtica.

És ver que, més enllà de les actituds individuals dels
membres que formen aquest col•lectiu, que jo crec que com
sempre sol succeir quan parlam d'actituds individuals són
molt plurals, és possible, em sembla a mi, que els anys
passats, probablement, no hi ha hagut suficients, per dir-ho
d'alguna manera, oferiments de possibilitats formatives, per
part de l'Administració educativa, a aquests col•lectius que,
evidentment, tenen, en bona part, una gran raó quan
invoquen l'existència de tota una experiència de docència en
aquest àmbit professional durant anys i que, d'alguna
manera, semblaria bastant legítim pensar que se'n deriva,
d'aquesta llarga experiència, un dret d'incorporar-se, jo diria,
d'una manera consolidada dins el sistema de secundària.
Això ha passat en moltes ocasions al llarg dels anys amb
altres tipus de col•lectius de l'ensenyament i d'altres
col•lectius de l'administració; per tant, no acabam
d'entendre la no voluntat del Grup Popular d'afrontar
aquesta problemàtica específica. Res més, gràcies, Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica, té la
paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. En temes d'educació, com dèiem
ahir, creim que estam en un moment molt delicat i que sempre
solen donar, almenys, aquells cent dies famosos per tal que els
nous responsables en educació puguin dur endavant els seus
projectes i, justament, la nova Ministra d'Educació i Cultura ja
va manifestar, abans d'ahir, que una de les seves voluntats més
properes era, justament, estudiar la problemàtica del nou
ensenyament a través de la LOGSE; per tant, jo només
demanaria que donassin, al nou Govern del Partit Popular,
aquests cent dies perquè la ministra pugui fer allò que ella
estima convenient, naturalment obtenint totes les informacions
que li puguin arribar de tots els parlamentaris i, sobretot,
d'aquells parlamentaris de totes les comunitats autònomes que
són, una mica, especialistes en temes d'educació i cultura, cosa
que un bon polític ha de fer: obtenir la informació d'aquelles
persones que el poden ajudar, i estic segur que la ministra ho
farà.

Quant allò que ha dit el Sr. Pons que no entenia que el Grup
Popular no volgués implicar el Parlament en un tema
d'educació, no és que no ens volguem implicar, el Grup Popular
del Parlament de les Illes Balears, en el Govern de la nació, és
que li volem donar una miqueta de temps per poder respirar;
evidentment que sí, que li demanarem coses, però deixem-lo
assentar i deixem-lo que faci, una miqueta, el seu projecte.

A més, Sr. Pons, vostè només ha fet referència al problema
que tenien els treballadors d'aquestes illes, però, com vostè sap,
això no és un problema només d'aquestes illes, és un problema
de tota la nació. Per tant, no hem de ser massa egoistes; els
problemes que puguin tenir aquests professors a les Balears són
els mateixos que puguin tenir a Castella-Lleó o que puguin tenir
al País Basc, tenguin o no tenguin les competències
transferides, perquè vostè sap que hi ha una normativa general
que no permet a uns professors de Mallorca ser diferents als
professors de Sòria, posem per cas. 

I no puc estar d'acord amb vostè perquè..., en fi, ja ho he dit
alguna altra vegada, jo també som professor d'un institut i vull
tirar una llança a favor del Ministeri d'Educació, que fins ara no
era del Partit Popular, però, en el meu institut, no diré que estic
cansat perquè no hi estic gens, cansat, però molt pocs dies o
molt poques setmanes, en el full d'incidències dels professors
que donam classes hi ha una noteta que posa: el professor
fulanito de tal o la professora tal és a Mallorca, és a Madrid, és
a Barcelona o és a Bilbao fent uns cursets. Vull dir que jo he de
reconèixer que el Ministeri d'Educació i Ciència ha donat,
almenys als professors de les illes menors, unes possibilitats
com mai en la meva vida havia vist; mai com ara els professors
havien tengut tanta avinentesa per fer cursets a una banda i a
l'altra, siguin de formació professional, siguin els mateixos
catedràtics o siguin els mateixos professors agregats, vull dir
que les coses així com són i a mi no em cau cap anell per
reconèixer aquest esforç que ha fet el ministeri, però també
estic segur que l'actual ministeri el continuarà, no només
conservant, sinó fins i tot impulsant, i vull donar els mèrits als
que varen fer possible aquestes inversions del ministeri a favor,
sobretot, de les illes menors, que som qui menys avinenteses
tenim per dur endavant la nostra completa formació.

Per tant, es podrà estar d'acord o no es podrà estar d'acord
amb la postura del Grup Popular. El que està clar és que el
Grup Popular vol el millor per als professors, com vol el millor
per a tothom, però, com deim a Eivissa, els flaons arribaran per
Pasqua. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Passam, per tant, a la votació
del text de la Proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n'hi ha cap.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació és, vots a
favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la
Proposició no de llei 1740/96. I acabat l'ordre del dia
d'avui...

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, m'he equivocat. Perdoni, el resultat de
la votació exacte és 7: vots a favor, 7; vots en contra, 9;
abstencions, cap. Ha estat un diputat que havia entrat en el
moment de la votació. Per tant, a favor 7, en contra 9,
abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda, per tant, rebutjada la Proposició no de llei
1740/96.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sra. Presidenta, em permet fer ús de la paraula?

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Miri, els portaveus dels grups que som en aquesta
Comissió de Cultura hem acordat sol•licitar a la Mesa del
Parlament la conveniència que, tots els que ens dedicam a
aquesta feina de la cultura i l'educació, idò poguem anar a
fer unes jornades de treball a un lloc entranyable de la
nostra cultura com és l'Alguer, i jo demanaria a la
Presidenta i a tota aquesta comissió que es fes una
subcomissió per tal que s'elaboràs un programa de feina,
una activitat que, d'acord amb tots, la podríem portar
endavant la propera tardor. Jo demanaria a la presidenta si
és factible nomenar una subcomissió que podria estar
integrada pels portaveus dels diferents grups i, si els sembla
bé, coordinada pel Sr. Simó Gornés, representant del Grup
Popular.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Si els altres grups volen donar el
nom del representant del grup parlamentari, o el volen donar un
poc més envant? Com vulguin. 

Un moment, per favor; Sr. Marí, jo li agraesc molt la seva
intervenció, però pensam, des de la Presidència d'aquesta
comissió, que hauríem de fer les consultes pertinents per a
l'autorització de la creació d'aquesta comissió. Si els sembla bé
a tots els grups es farà...

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, si és una subcomissió, pura i simple, sense
cap transcendència, la comissió té potestat per a crear-la, però
la transcendència d'aquesta subcomissió estarà en funció que,
en el seu dia, quan elabori un programa, com pertoqui, sigui
aprovat per l'òrgan superior de la cambra, que és la Mesa del
Parlament. La creació d'una subcomissió específica per elaborar
tasques de redacció de programes o d'activitats, en principi no
hi ha cap dificultat perquè es faci, si es vol fer.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sra. Presidenta. Crec que el més operatiu seria, com havíem
dit abans, que els portaveus de la Comissió de Cultura elaborin
aquest projecte, que sigui coordinat pel Sr. Gornés i que,
immediatament que es tornin a obrir les sessions
parlamentàries, idò vagin a Mesa de manera que hi poguem
anar o s'hi pugui anar per la tardor, que és quan està previst.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Si els va bé als portaveus dels
diferents grups parlamentaris i hi estan d'acord, quedam que es
constitueix aquesta subcomissió.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Totalment d'acord.

EL SR. LLETRAT:

Jo diria que designassin els membres de la subcomissió, Sra.
Presidenta, cada un dels grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Poden fer el nomenament? Seran els mateixos portaveus de
cada grup, però, per favor, diguin els noms.

Per part del Grup Mixt?, el diputat Sr. Pascual. D'Esquerra...
Bé, si volen, poden substituir. Hi podria haver qualque
substitució, perquè qualque diputat del mateix grup... Sr.
Portella, per Esquerra Unida. Pel Grup Nacionalista-PSM, el Sr.
Damià Pons i Pons. Pel Grup Socialista, el Sr. Crespí. I pel
Grup Popular, el Sr. Simó Gornés, que, a més, si tots hi estan
d'acord, el podríem nomenar coordinadors d'aquesta
subcomissió.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sra. Presidenta. A més, una darrera puntualització i un
darrer prec als companys: jo m'oferesc, voluntàriament, a fer
una intervenció davant la Comunitat Autònoma de Catalunya
i de València per tal que també hi pogués haver una trobada de
la gent d'aquestes comunitats autònomes.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord, Sr. Marí. Entenem que açò podria ser objecte de
treball de la subcomissió i, llavors, ja anirem demanant les
autoritzacions pertinents.

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, si em permet; l'únic acord que s'ha
adoptat avui és crear una subcomissió amb l'únic contingut
d'elaborar una possible i futurible i hipotètic programa de
treball respecte a estudis comparatius amb altres comunitats,
res més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sr. Crespí.

(Remor de veus)

Moltes gràcies. I acabat l'ordre del dia d'avui, s'aixeca la
sessió. Moltes gràcies per la seva col•laboració, senyores
diputades i senyors diputats. Bon dia.
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