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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Hi ha substitucions, per favor?

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

Sí, Guillem Vidal substitueix Andreu Riera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

En primer lloc, aquesta presidència vol agrair la presència
de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr. Joan
Flaquer.

I.1) Pregunta RGE núm. 4928/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a instal•lacions esportives pendents de construcció
acollides al conveni signat amb el Ministerio de Educación
y Cultura i el Consejo Superior de Deportes.

Començarem pel primer punt de l'ordre del dia, que fa
referència a preguntes. Començarem per la primera, la
número 4928/96, del Sr. Crespí i Plaza, sobre instal•lacions
esportives pendents de construcció acollides al conveni
signat amb el Ministeri d'Educació Cultura i amb el Consell
Superior d'Esports. Per formular la pregunta, té la paraula el
diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, voldria saber
quines són les instal•lacions esportives acollides al conveni
signat entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i el
Ministeri ara dit de Cultura i d'Educació i el Consell
Superior d'Esports aprovades i que encara estan pendents de
construcció, quan aproximadament, si vostè en té
coneixement, es poden iniciar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per contestar la pregunta, té la
paraula l'hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Crespí, intentaré respondre de la manera més detallada
possible aquesta pregunta. No obstant això, he d'advertir que és
molt difícil, per no dir impossible, en aquest moment dir quan
estaran construïdes i quan es començaran perquè, com vostè
sap, el procés d'adjudicació és un procés municipal, no per part
de la Comunitat Autònoma ni del Consell Superior i lògicament
hi ha tota una preparació que correspon als ajuntaments, de la
qual nosaltres no podem respondre. Sí que li diré, en qualsevol
cas, quins són els municipis que en aquest moment hi estan
acollits i que estan pendents o bé d'adjudicació o bé de
construcció, uns són en una fase i altres en una altra. Són,
concretament, els següents, hi mescl tant els que seran finançats
exclusivament per la Comunitat Autònoma com els que seran
finançats exclusivament pel Consell Superior, són: Lloseta,
Andratx, Capdepera, Lloret, Porreres, Sant Joan de Labritja,
Santa Eulària, Valldemossa, Alaró, Algaida, Formentera, Maria
de la Salut, sa Pobla, Binissalem, Calvià, Campanet,
Portocolom a Felanitx i Pollença. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Només un aclariment, vostè ha fet un llistat, segurament, de
totes aquelles obres que, d'acord amb les reunions del conveni,
estan admeses a ser construïdes. Naturalment, això suposa una
inversió important i segurament l'any 97 no pot incloure-les-hi
totes. Record que hi havia unes prioritats, és a dir, hi havia
obres que s'incloïen dins una anualitat i altres que quedaven
pendents d'anualitats posteriors. El retard de l'execució d'aqeust
pla, que no és imputable a cap de les dues institucions i a totes
dues i també als ajuntaments, ha fet que s'nassin prorrogant
aquestes actuacions. Jo demanaria, d'aqeuta llista, quines, en
principi, d'una o altra institució, pensa que es poden iniciar
durant l'any 1997.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. En contrarèplica, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En principi, amb
finançament o pressupostat per a l'any 97, faríem feina a
Lloseta, a Andratx, a Capdepera, en algunes partides del
poliesportiu de Campos, que ja han estat adjudicades aquest
any 96 però que es cobriran (...) l'any 97, no li he parlat
abans de Campos, a Formentera i crec recordar, o ho tenc
aquí, però crec recordar que Valldemossa o sa Pobla entren
dins l'any 97. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 5195/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a activitats del Consell
Social Assessor de Política Lingüística.

Passam a la segona pregunta, registrada amb el número
5195/96, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, sobre activitats del Consell Social
Assessor de Política Lingüística. Per formular aquesta
pregunta, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa un any llarg, senyores
diputades i senyors diputats, un dels elements fonamentals
de la política d'impuls lingüístic que es va promoure des del
Govern, de la qual vam tenir coneixement els membres
d'aquesta comissió en una compareixença extraordinària per
ser explicats, era la creació del Consell Social Assessor en
matèria de normalització lingüística. En aquesta
presentació, en el Diari de Sessions hi consta així, de dia 5
d'octubre de l'any passat, era llavors conseller el Sr. Rotger,
el qual manifestava: "de manera que aquest consell assessor
pugui assessorar i informar sobre la planificació general que
faci el Govern i que, a més, hi pugui dir la seva, i puguem
tenir el suport i puguem tenir el pes del consens en aquest
consell social". Passada la primavera, el mes de març del
96,. en plenari, el conseller Rotger, en resposta oral a una
pregunta que li havíem formulat..., aquest diputat mateix,
ens va comentar, en va informar el plenari, que la
constitució del consell assessor estava pendent d'informe del
Consell Consultiu. Fa uns dies, també el propi conseller
actual d'Educació, Cultura i Esports, en plenari, a una altra
pregunta d'un altre diputat, ens va fer saber que aquest
consell assessor encara estava pendent de l'informe
preceptiu del Consell Consultiu. Nosaltres ja teníem aquesta
pregunta formulada anteriorment i la tornam a tenir, perquè
és una pregunta per parlar una mica d'aquesta qüestió,
perquè trobam que sí que és molt important que aquest
consell assessor pugui tenir les funcions que el propi
conseller Rotger va indicar que tendria en la seva
presentació.
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La pregunta en concret és a veure quines activitats ha
realitzat. Naturalment, la resposta, si no s'ha constituït, serà
(...), però en tot cas (...) però després a la rèplica podrem parlar
un poc d'aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, aquesta va ser,
com ha dit, una pregunta que es va fer en el ple del Parlament,
allà on vàrem contestar en el sentit que vostè ha assenyalat, és
una de les qüestions  en què treballa la Direcció General de
Cultura i Política Lingüística, en la creació d'aqeust decret del
Consell Social Assessor de Política Lingüística, i no en podem
en aquest moment encara avançar ni data ni altra qüestió que
pugui ser d'interès ara, és, en qualsevol cas, una de les fites que
tenim marcades. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dia 29 de novembre de l'any 95 el
llavors conseller de Cultura, Educació i Esports explicava
aquesta qüestió, deia que el Consell Social Assessor en matèria
lingüística estava ja molt avançat, pràcticament pendent d'un
informe de la Universitat que ja estava fet; s'ha remès aquest
informe, que era obligatori, perquè, com vostès saben, la
Universitat és l'òrgan obligatori de consulta, d'acord amb
l'Estatut i per part del Govern. Per tant, ja s'ha produït aquest
informe de la nostra universitat i està pendent la remissió
immediata al Consell Consultiu perquè obligatòriament també
ha d'informar sobre la pertinença d'aqeust decret que crea el
Consell Social Assessor en matèria lingüística. S'hi han donat
passes, s'hi ha avançat, s'han fet arribar als consells insulars, a
les entitats culturals, en fa un any gairebé.

Aquest diputat no coneix els ritmes del Consell Consultiu a
l'hora d'avaluar..., dictaminar propostes que arriben (...) del
Govern, però veu que hi ha qüestions que passen per davant
d'altres, altres s'endarrereixen, altres queden pendents, no
coneix els ritmes i la prioritat que es marca aquest consell
consultiu; en tot cas, per una qüestió que sembla senzilla, també
sembla que la tardança d'un any és una tardança excessiva, per
açò, volíem plantejar quines mesures pensa adoptar el Govern
per intentar que la resolució sigui el més urgent possible.

També ens agradaria saber quin dia va entrar en el
Consell Consultiu aquesta proposta, quin dia hi va entrar
exactament, quant de temps fa que és pendent, per quin
motiu és pendent, perquè, és clar, pendents d'aquest
informe, el Consell Social Assessor ja no funcionà l'any 95,
no ha funcionat l'any 96, s'ha programat la política
lingüística per a l'any 97, a partir dels pressupostos i pot
arribar el cas que no actuï gairebé en tota la legislatura o
l'últim any de legislatura, la qual cosa deixaria molt
minvada la primera intenció, que era la creació d'un òrgan
participatiu per a aquesta política lingüística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Insistesc que el Consell
Consultiu, crec que així ho vaig manifestar en el plenari, va
emetre ja el seu informe en aquest sentit i està pendent que
nosaltres duguem a terme l'elaboració d'aqeust decret.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 5196/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a quines mesures s'han
adoptat per aconseguir l'increment de la presència de
l'Institut d'Estudis Baleàrics com a promotor de la política
lingüística.

Passam a la pregunta número tres, registrada amb el
número 5196/96, del Sr. Portella i Coll, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, sobre quines mesures s'han
adoptat per aconseguir l'increment de la presència de
l'Institut d'Estudis Baleàrics com a promotor de la política
lingüística. Per formular aquesta pregunta, té la paraula el
diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam contents que a partir de
la pregunta anterior, ens hàgim assabentat que el Consell
Consultiu ja ha emès l'informe, cosa que no sabíem, estam
contents de saber-ho, perquè s'agilitarà la creació del
Consell Assessor.
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Quant a l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Sr. Rotger, també en
la presentació del programa de normalització lingüística el mes
d'octubre de l'any passat, el dia 5 d'octubre de l'any passat, i així
consta en el Diari de Sessions, explicava el paper de l'Institut
d'Estudis Baleàrics en aquest procés de la següent manera:
"Haurem d'adaptar els estatuts del que és l'Institut d'Estudis
Baleàrics perquè, efectivament, dins aquesta política de
normalització, volem que l'Institut d'Estudis Baleàrics es
dediqui també i sobretot a la política lingüística, és a dir, a la
recerca, a la divulgació, a la documentació, a la coordinació
cultural de tot allò que es refereix a la llengua catalana".
Nosaltres demanam quines mesures ha adoptat el Govern,
volíem saber si s'ha publicat el decret, que a la millor sí, però
aquest diputat, repassant els butlletins, no ha vist aquest decret
sobre la reforma dels estatuts, potser estigui publicat i, en tot
cas, no hi ha res més a dir; si s'ha publicat el decret de reforma
d'estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics que va anunciar fa un
any l'anterior conseller d'Educació, Cultura i Esports.

Ens agradaria saber també quines activitats concretes ha
realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics en aquesta funció que se
li havia comanat i també quin increment pressupostari ha tingut
en el pressupost del 96 i en el del 97 per realitzar aquestes
activitats, recursos i activitats que ha realitzat, i si ja s'ha
adequat a aquest nou paper que tindrà l'institut.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, efectivament,
entenem que l'Institut d'Estudis Baleàrics és una eina important
amb vista a la política lingüística. No hi ha hagut..., almanco jo
desconec que hagi existit aquest decret de modificació; en
qualsevol cas, entenem que fins i tot en l'estructura actual
l'Institut d'EStudis Baleàrics ja pot dur a terme una tasca
important en aquest sentit. Com a cosa lògica, per exemple i en
primer lloc, diré que l'Institut utilitza, com tots vostès saben, el
català com a mitjà habitual d'expressió i de comunicació a totes
les seves activitats, que són moltes i variades (publicacions,
jornades, simposis, exposicions, cicles de conferències), moltes
de les quals, com vostès saben, estan destinades a un públic
majoritari, també d'una manera molt especial a les escoles. En
segon lloc, li diré que l'Institut d'Estudis Baleàrics és un dels
promotors de la Coordinadora de centres d'estudis de parla
catalana, a aquest respecte té previst per a l'any 97 organitzar el
II Congrés d'Estudis de Parla Catalana. I en tercer lloc, des de
l'any 92 l'Institut ha incrementat les seves activitats
audiovisuals amb l'edició en llengua catalana de La fosca, El
secret, 25 anys de l'Institut d'Estudis Baleàrics i la sèrie Temps de
Poesia, que durem a terme durant l'any 97; com saben, és una
de les iniciatives de normalització lingüística encardinada dins
l'Institut d'Esutids Baleàrics que durà a terme la Direcció
General de Cultura i Política Lingüística. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de
rèplica, Sr. Diputat? Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. El català ja era llengua emprada
per l'Institut d'Estudis Baleàrics abans de dir que l'Institut
d'Estudis Baleàrics tendria sobretot aquest paper, aquest
paper dins la política lingüística, era ja abans, no és una
cosa que hagi estat a més a més. Per la resposta, tampoc no
s'hi han incrementat els pressupostos, especialment els
dedicats al paper que ha de tenir aquest institut quant a
política lingüística a la nostra comunitat, pel que veig. Jo li
he de dir, com a seguidor de les activitats i publicacions de
l'Institut que no he notat, des de fora, com a espectador, cap
canvi substancial en el que era abans i el que és ara l'Institut
pel que fa a política lingüística, i amb açò no vull dir que
abans fos negatiu, ni molt manco, però no hi ha hagut aquest
canvi qualitatiu-quantitatiu que semblava que hi havia
d'haver a partir de l'incurs lingüístic de fa un any, al
començament d'aqeusta legislatura. També, quant a les
activitats que farà l'any 97, si no hi ha un increment de
pressupost, difícilment podrà assumir aquestes noves,
únicament de pressupost concret; per açò li he de recordar
també que la qüestió de Temps de Poesia és una qüestió de
la qual crec recordar que fa tres anys, no sé si més, que
s'anuncia que l'any 94, que l'any 95, es farà aquest programa
d'edicions de temps de poesia, de poetes que verbalment,
oralment, actuen i interpreten les seves poesies, a açò es
dóna difusió, que no és una novetat per a l'any 97, sinó que
és una cosa que ve pendent una any rera altre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, jo crec que
les activitats que he esmentat abans són bàsicament les que
pot dur a terme aquest Institut d'Estudis Baleàrics.
Lògicament, altres activitats de caire normalitzador o de
política lingüística es duen a terme des d'altres instàncies
dins la pròpia conselleria. Jo crec que precisament les que
he esmentat abans són les exclusives i específiques que pot
dur a terme aquest institut. Hi ha un increment de pressupost
per a l'any 97 de l'Institut d'Estudis Baleàrics que vàrem
explicar a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, el qual
lògicament redundarà en la seva política general, que
contribueix a aquesta normalització lingüística. I quant a la
sèrie auditiva de Temps de Poesia, jo li puc garantir que dins
l'any 97 hi haurà ja una primera mostra concreta i específica
d'això.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5197/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a quines reunions ha fet, en quines
dates i quines decisions ha pres la Comissió
Interdepartamental de Política Lingüística per coordinar
l'execució del Decret 100/90, de 29 de novembre.

Passam a la pregunta número quatre, número de registre
5197/96, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, sobre quines reunions ha fet, en quines dates
i quines ha pres la Comissió Interdepartamental de Política
Lingüística per coordinar l'execució del Decret 100/90, de 29
de novembre. Per formular la pregunta, té la paraula el diputat
Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Queda formulada amb els seus
termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, la Comissió
Interdepartamental de Política Lingüística ha estat creada pel
Decret 90/95, de 14 de setembre, i ha dut a terme fins ara la
seva sessió de constitució, en data de 30 d'octubre el 95, i la
sessió número dos, en data 8 de març de 1996, el tema
fonamental de la qual va ser l'avaluació del grau d'execució del
Decret 100/90, de 29 de novembre, per part dels diferents
departaments de l'Administració autònoma, i s'hi prengueren
una sèrie d'acords per pal•liar les deficiències més notables.
Està previst, en qualsevol cas, una tercera reunió en breu
termini d'aquesta Comissió Interdepartamental de Política
Lingüística. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica,
Sr. Portella? Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha dubte que la necessitat
de la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística és
clara per establir polítiques que afectin tot el Govern balear
i tots els departaments en matèria de normalització
lingüística; de fet, quan el mes d'octubre l'anterior conseller
d'Educació, Cultura i Esports explicava les mesures
d'impuls lingüístic, ho comentava d'aquesta manera: La
Comissió Interdepartamental que hem creat, que està fet,
supòs que ja sortirà al butlletí immediatament i es reunirà
immediatament, cosa que suposa que tota l'Administració
pública, que totes les conselleries, estiguin presents en
aquesta comissió, de manera que s'unifiquin els criteris...",
una sèrie de funcions que havia de tenir, però també deia
una altra cosa, Sr. Conseller, deia que es reuniria cada mes,
deia que es reuniria cada mes i ens ha dit que en un any ha
fet la sessió constitutiva i una reunió. Lògicament, si no
donam la seva activitat, la seva pròpia dinàmica a aquesta
Comissió Interdepartamental, difícilment podrà tenir
l'activitat per a la qual ha estat creada o disposada, és molt
difícil si no es compleix aquest ritme de reunions de
seguiment de la política lingüística dins les diferents
conselleries del Govern balear, perquè, si és així, és lògic i
normal que es donin casos com els que s'han donat quant als
certificats de català per als funcionaris i personal laboral de
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, casos de persones que accedeixen als exàmens
sense complir amb l'assistència als cursos, qüestions que són
lògiques que aquesta comissió hagi de controlar, vigilar, fer-
ne el seguiment. Trobam que, si en dotze mesos que han
passat, només s'ha fet una reunió, quan s'havia dit que es
farien mensualment, no s'ha complert amb les previsions
inicials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, efectivament, he de
reconèixer que hi ha un grau de compliment baix quant a la
reunió de la Comissió Interdepartamental, que no és una, en
són dues, no ens llevi el poc que hem fet. En qualsevol cas,
li diré que la tasca de coordinació al marge de la comissió
li puc garantir que existeix, a nivell de Consell de Govern
sempre hi ha aquesta coordinació entre les distintes
conselleries; a nivell de direccions generals, es procura que
hi hagi per part de la Direcció General de Política
Lingüística un seguiment concret de quina és la tasca que es
duu a terme a cada conselleria, però sí que he d'assumir
davant la comissió el fet que hi ha hagut un índex molt baix
de reunions, que intentarem reactivar i corregir amb vista al
futur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 5198/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a quines decisions s'han
pres al llarg del 1996 per a la fixació d'una convocatòria
d'ajuts als ens locals per a l'establiment d'una xarxa
d'assessors lingüístics.
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Passam a la pregunta número 5, que duu el número de
registre 5198/96, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, sobre quines decisions s'han pres al llarg de
1996 per a la fixació de la convocatòria d'ajut als ens locals per
a l'establiment d'una xarxa d'assessors lingüístics. Per formular
la pregunta, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La creació d'aquesta xarxa
d'assessors lingüístics era una de les 28 mesures sobre les quals
aquest grup parlamentari va demanar resposta per escrit quant
quines eren les 28 mesures lingüístiques que es van anunciar a
inici d'aqeust període legislatiu, i una d'aquests 28 era la creació
d'aqeusta xarxa d'assessors lingüístics en els municipis. Per
tant, la pregunta lògica és quines decisions s'han pres en
aquesta matèria.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar, te la paraula
l'hble. Sr. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears número 19, de 10 de
febrer del 96, s'hi va publicar l'ordre del conseller de Cultura,
Educació i Esports de dia 1 de febrer del 96 mitjançant la qual
es convocaven subvencions per donar suport al programa de
normalització lingüística de 1996.

Pel que fa als ens locals, als municipis, aquests podien
sol•licitar ajuts per a projectes concrets en els quals, d'acord
amb la legislació de cada corporació, s'hi podia incloure com a
part integrant la figura de l'assessor i, en qualsevol cas, he
d'afegir que volem donar una importància especial a aquesta
figura de l'assessor lingüístic a l'ajuntament dins el que seran
els projectes pilot de l'any 97. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?
Té la paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, i també gràcies al Sr. Conseller
per la resposta. Vostè ens respon a una pregunta amb una
resposta que no es correspon amb la pregunta, la pregunta
és que una de les 28 mesures lingüístiques del Govern
balear diu: "Fixació d'una convocatòria d'ajuts als ens locals
per a l'establiment d'una xarxa d'assessors lingüístics", no
dins d'una ampla gamma de subvencions per a altres motius,
aquesta és la pregunta. En tot cas, només per al seu
coneixement...,  bé, segurament..., és de l'any 95, aquestes
subvencions a ajuntaments per a la matèria de normalització
lingüística de l'any 95 van ser molt significatives, vejam fins
quin punt es donen ajuts i per quins motius es donen ajuts:
Ajuntament de Ferreries, per a compra de llibres per a
l'oficina de normalització lingüística, 50.000 pessetes;
Ajuntament de Santa Maria del Camí, retolació en català de
camins i carrers i retolació interna, 50.000 pessetes -seria un
camí o dos-; Ajuntament de Capdepera, classes de català per
als funcionaris, 53.000 pessetes -seria un curs de poques
setmanes-; Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, pla
de normalització lingüística de l'ajuntament, 50.000
pessetes; Ajuntament de Campanet, adquisició de llibres de
consulta, 50.000 pessetes; Ajuntament de Binissalem,
normalització lingüística de comerços, cursos de català,
50.000 pessetes; Ajuntament de Muro, compra de
diccionaris, 50.000 pessetes; Ajuntament de Mercadal,
manteniment de l'oficina de normalització lingüística
municipal i compra de diccionaris, 50.000 pessetes;
Ajuntament d'Alaior, manteniment de l'oficina de
normalització lingüística, 56.000 pessetes; Ajuntament de
Llubí, curs de català i edició del pregó de les festes, 50.000
pessetes; Ajuntament de Pollença, edició d'un vocabulari de
terminologia de tallers mecànics, 48.000 pessetes;
Ajuntament de Manacor, retolació interna, cursos de català,
adquisició de material divers, 223.000 pessetes; Ajuntament
de Marratxí, programa de normalització lingüística a
l'ajuntament, 100.000; Ajuntament d'Inca, edició d'un
vocabulari de terminologia del calçat, 178.000, i
Ajuntament de Llucmajor, retolació de carrers a diverses
urbanitzacions, 151.000.

No hi havia un programa concret d'assessors lingüístics,
i nosaltres creim que aquesta figura de l'assessor lingüístic
hauria de ser una figura transitòria i curta perquè hi hagués
una plena normalització de l'ús del català i no necessària,
però que mentre sigui necessària és una figura a potenciar
en els municipis i en els ajuntaments, però si la separam
dels plans pilot, que són un altre programa d'aqeustes 28
mesures lingüístiques, el programa concret de crear una
xarxa d'assessors lingüístics, no s'ha creat, es mantenen les
subvencions de cada any a aquesta matèria, però no es crea,
pel que he pogut interpretar de la resposta, una xarxa, amb
participació del Govern balear, d'assessors lingüístics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller.



168 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 10 / 20 de novembre del 1996

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, efectivament, no hi ha
una línia concreta d'establiment d'0una xarxa d'assessors
lingüístics, però, en qualsevol cas,  el que ha fet el Govern ha
estat actuar a requeriment de les iniciatives que presentaven els
ajuntaments, i totes aquestes que vostès ha esmentat són
precisament actuacions o sol•licituds presentades pels
ajuntaments i que entenien prioritàries, els propis ajuntaments,
per damunt d'aquesta creació de la xarxa d'assessors. Insistim
que des del Govern veim amb molta importància i amb molta
necessitat la creació d'aquesta xarxa, però les coses no es poden
fer, lògicament, d'un dia per a l'altre. Hem fet aquelles coses i
hem ajudat en aquelles coses que els ajuntaments entenien que
eren prioritàries i segurament no hauran entès que fos prioritari
això altre. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 5199/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a centres d'autoaprenentatge del
català.

Passam a la pregunta número sis, registrada amb el número
5199/96, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, sobre centres d'autoaprenentatge de català.
Per formular la pregunta, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Queda formulada amb els seus
propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, durant l'any 96
s'han dut a terme els estudis i gestions oportunes per obrir dins
el primer trimestre del 97 un centre d'autoaprenentatge. Aquesta
oferta el que farà serà complementar el projecte de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de creació d'un espai
més ample, en el qual es vol integrar un lloc que faciliti als
ciutadans la localització de les publicacions de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports i un centre de recursos lingüístics
que ofereixi, per a consulta i préstec, un recull exhaustiu de
publicacions internacionals especialitzades en matèria de
política lingüística i sociolingüística. Aquests serveis s'ubicaran
en les instal•lacions de la Casa de cultura de Palma, tot i que,
un cop comprovada la seva utilitat, podrà ampliar-se l'oferta a
altres poblacions de les Illes Balears. Un centre
d'autoaprenentatge es caracteritza bàsicament per fer un servei
en el qual l'usuari pot dur a terme un procés d'autoaprenentatge
amb autonomia a través de diversos mitjans (ordinadors,
videos, magnetòfons i material, fitxa d'activitats
autocorrectives, publicacions periòdiques, llibres de consulta,
obres de referència, llibres de lectura, jocs didàctics, cintes
d'audio i de video, disquet d'ordinadors, CD-ROM, etc); l'usuari
pot assistir-hi amb la periodicitat que li resulti més còmoda per
treballar, al ritme que prefereixi, amb el material que trobarà a
la seva disposició; per obtenir, precisament, orientacions sobre
el mètode de treball hi trobarà permanentment un assessor
especialitzat en aspectes d'autoaprenentatge. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenem que l'any 96, com en
principi estava previst, no s'ha obert aquest centre
d'aprenentatge; en tot cas, agraïm les explicacions. En
aquesta intervenció sí que volia indicar que el caràcter
interinsular d'aquesta comunitat es tengui en compte, que
s'hi tengui en compte a l'hora d'avaluar la necessitat de crear
aquests centres a les Illes, a la vegada, paral•lelament,
contemporàniament, al mateix temps, perquè la necessitat
és la mateixa a les tres illes, i si l'accés al centre és essencial
per fer aquesta funció d'autoaprenentatge o de consulta o de
treball, que sigui també, a la vegada, a les tres illes o a les
quatre illes. Per tant, s'ha de tenir en compte aquest caràcter
pluriinsular de la nostra comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sra. Presidenta. Només vull informar el Sr.
Portella que, efectivament, tant en aquest tema con en
d'altres que es puguin plantejar es tendrà en compte,
lògicament, la realitat pluriinsular, l'únic que passa és que
en fem l'experiència inicial, tenir una mica d'experiència
pilot a la Casa de Cultura de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 5200/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a iniciatives de
normalització en els sectors empresarial, comercial i
turístic de les Illes Balears.

La pregunta número set és la número de registre
5200/96, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, sobre iniciatives de normalització en els
sectors empresarial, comercial i turístic de les Illes Balears.
Per formular la pregunta, té la paraula el diputat Sr. Diputat.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Atès que una de les 28 mesures
lingüístiques que es van presentar fa un any, en compliment
dels convenis de col•laboració amb els sectors empresarial,
comercial i turístic, voldríem saber, en aquest primer any, quins
convenis s'hi han establert, per quines quanties, quina valoració
en fa el Govern, dels resultats d'aquestes iniciatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, la conselleria,
durant l'any 96, ha signat convenis de col•laboració en matèria
de foment del coneixement i ús de la llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, amb set ajuntaments de la Comunitat
Autònoma, i en el punt número dos d'aeust conveni s'hi
estableix clarament que els ajuntaments realitzaran les
actuacions de foment del coneixement i ús de la nostra llengua,
concretament, a l'apartat c) d'aquest punt s'hi diu que es duran
a terme campanyes per incrementar la retolació comercial en
català i per fomentar la utilització de la llengua pròpia, entre
d'altres àmbits, dins l'àmbit econòmic. A més d'això, hem de dir
que tenim pendent de signatura acords amb les patronals, amb
CAEB i PIMEM, per a la normalització lingüística, convenis ja
fets i signats, i en vigor, amb els sindicats; d'una altra banda, he
de dir que en col•laboració amb la Conselleria de Turisme
estam fent feina en la redacció i elaboració d'un diccionari de
terminologia turística que inclogui, lògicament, la llengua
pròpia de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per concretar un poc més
la qüestió. Vostè em respon a la pregunta de quins convenis
s'han establert amb les organitzacions empresarial, comercial i
turística per fomentar l'ús del català i m'ha respost en primer
lloc dient que els set programes pilot dels ajuntaments inclouen
aquesta... Bé, els set programes pilot dels ajuntaments és una
altra mesura lingüística de les 28, no és aquesta, per tant, és una
qüestió apart que no inclou aquesta responsabilitat, que és
complir amb els objectius que des del Govern mateix s'han fet
públics i que s'han de complir. Per altra banda, nosaltres, en
aquesta pregunta, no hi fèiem referència als sindicats perquè
sabíem de la signatura d'aquests dos convenis o d'aquestes dues
subvencions, em sembla que és d'un milió per a un sindicat i
d'un altre per a l'altre o havia de ser d'un milió per a cada
sindicat, supòs que al final sí que ho haurà estat i que per a
nosaltres és una xifra insignificant, pel gran paper que tendrien
els sindicats en matèria de normalització, quan moltes de les
persones amb qui es relacionen són persones vingudes a
treballar en aquestes illes, tenen un gran paper a jugar en els
efectes de la normalització dins aquesta població que s'integra
dins aquesta comunitat. Per altra banda, de la seva resposta
entenem que no hi ha cap conveni signat amb organitzacions
empresarials encara, durant el 96 no s'han signat, per tant, els
pressupostos que es preveien durant el 96 per aplicar a aquest
camp no s'hauran realitzat, entenem.

 Per altra banda, en la qüestió de l'àmbit turístic, se'ns
comenta que es realitzarà un diccionari, que tampoc no
s'haurà dut a terme durant el 96. Per tant, durant el 96,
poques són les activitats concretes de foment de la llengua
catalana en aquests sectors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només per recordar al
Sr. Portella que l'any 96 no ha acabat i que és perfectament
possible que dins aquest mes i mig que queda es puguin
signar aquests convenis, que estan enllestits i que són
pendents de poder ser signats. Amb això no garantesc que
es puguin signar dins el 96, però hi ha la voluntat decidida
de dur-los endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 5201/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a organització de cursos
de català per a estrangers.

La pregunta número vuit duu el número de registre
5201/96, del Sr. Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, sobre organització de cursos de català per
a estrangers. Per formular la pregunta, té la paraula el
diputat Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sembla que és l'última
pregunta de les previstes per avui. En tot cas, és veritat que
l'any 96 no ha acabat, però del nostre període parlamentari
durant l'any 96 sí que podem dir que ha acabat i que, per tant,
era oportú, abans que acabi la darrera setmana d'aqeust període
parlamentari, fer aquestes preguntes. La pregunta s'expressa
amb els propis termes amb què s'ha plantejada.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, en aquest cas, durant
l'any 96 la Conselleria va organitzar un curs de català a la seu
de l'Agrupació Mallorca, a la ciutat argentina de San Pedro, que
va tenir una durada de quatre mesos; l'avaluació que s'ha fet
d'aquest curs és bona, atès que va tenir una favorable acollida
entre els alumnes, concretament hi assistiren 28 persones; el
contingut del curs s'estructurà en dos nivells, el primer nivell es
dedicà especialment al llenguatge oral i el segon nivell al
coneixement de la gramàtica catalana i el perfeccionament del
llenguatge oral adquirit en el primer nivell. (...) de la ciutat
argentina de San Pedro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sembla que la pregunta està
ben formulada, una de les 28 mesures lingüístiques, a les quals
tanta publicitat i promoció es va donar fa un any, no era els
cursos de català que farien a l'estranger, aquesta no és la
pregunta, la pregunta és els que han fet aquí per a estrangers
residents a Balears, aquesta és la pregunta, en tot cas,
formulada novament, aquesta és la resposta que esper rebre.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha hagut cap curs
específic per a estrangers, el que sí que hi ha hagut amb els
distints municipis i ajuntaments, pel que fa referència als
cursets de català que hem subvencionat, a algun d'ells, és la
possibilitat oberta i específica que hi participassin els
ciutadans estrangers residents en aquests municipis.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula?

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Sí, i voldria demanar disculpes, si m'ho permet, perquè
havíem interpretat la pregunta d'una altra manera. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 5202/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a col•laboració amb
altres comunitats de parla catalana per a la promoció
internacional de la llengua catalana.

La darrera pregunta és la número nou del primer punt de
l'ordre del dia, número de registre 5202/96, del Sr. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, sobre
col•laboració amb altres comunitats de parla catalana per a
la promoció internacional de la llengua catalana. Per
formular la pregunta, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En vista de les primeres
respostes que rebem del compliment d'aquestes 28 mesures
lingüístiques i del nivell de compliment, ja començam a
pensar què s'ha fet dels 407 milions de pessetes dedicats al
compliment d'aquestes 28 mesures lingüístiques, és una
pregunta que ja ens començam a fer i que tendre oportunitat
en el futur de plantejar-la correctament, perquè veim que de
tot que s'havia de fer, poques coses s'han fet, i hi havia 407
milions de pessetes per fer aquestes coses.

Anem ja a la darrera pregunta d'avui, que està formulada
amb els seus propis termes, és l'avaluació que fa el Govern
balear de les activitats que ha fet el Govern balear o des del
Govern balear a través de convenis o altres formes de
col•laboració amb altres comunitats de parla catalana per la
projecció internacional de la nostra llengua a l'exterior.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portella, no digui que no
hem fet res, qualque cosa, com li he dit, hem fet, i aquestes
coses que hem fet tenen el seu cost. En qualsevol cas, jo estic
obert que hi hagi el debat oportú dins el Parlament perquè
podem fer el seguiment de l'execució d'aquesta partida
pressupostària.

Quant a la pregunta que ens ocupa, li he de dir que no hi ha
signat cap conveni de col•laboració amb altres comunitats de
parla catalana per promoure internacionalment la nostra
llengua, però tengui en compte que una d'aquestes mesures
parla de col•laboració, no de conveni escrit, el que sí que hi ha
és que hi ha hagut acords puntuals no escrits per col•laborar i
assistir conjuntament a fires lingüístiques que s'organitzen arreu
d'Europa durant l'any i que suposen la promoció internacional
de la nostra llengua. En aquest sentit, durant el 96, la
conselleria, juntament amb la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, ha assistit de dia 15 a 19 de febrer a
l'Expolangue de París i a l'Expolingua de Madrid del 18 al 21
d'abril. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. ja per acabar, vull agrair aquesta
informació, és una petita aportació a la projecció internacional
de la llengua catalana, que és el punt d'aqeusta mesura, i estam
contents que el Sr. Conseller hagi inclòs dins la projecció
internacional l'assistència a aquesta fira a Madrid.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Conseller no vol
intervenir. Gràcies.

He d'agrair la presència, per part d'aquesta comissió, de
l'hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr. Joan
Flaquer, per tal de donar resposta a les preguntes que es
formulen al Govern i que tenen sol•licitud de resposta oral
davant comissió.

Se suspèn aquesta comissió per un temps de cinc minuts.

Tornam a recomençar la sessió.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4935/96, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a instal•lacions
esportives a tots els pobles i ciutats de la nostra comunitat.

A continuació, passam a debatre el segon punt de l'ordre del
dia, relatiu a proposicions no de llei. Començarem per la
número 4935/96, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a instal•lacions esportives a tots els pobles i ciutats de
la nostra comunitat. Per defensar la proposició no de llei, té la
paraula el diputat Sr. Crespí, pel Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Pla d'extensió de
l'educació física als centres escolars, que va ser aprovat ara
ja fa molt de temps pel Consell de Ministres de l'Estat
espanyol, ha suposat realment una millora important a les
instal•lacions esportives prop dels nostres centres escolars,
però, també atenent a les necessitats dels ciutadans i
ciutadanes, realment els ha suposat una millora, com deia.
No obstant això, en aquest pla, que es va aprovar amb uns
terminis adequats, per problemes de la complexitat en la
gestió, hi intervenen una Administració central, una
Administració autonòmica més ajuntaments, ha fet que es
dilatés en el temps, a més, s'hi ha afegit un important dèficit
pressupostari a causa del sistema de gestió i que ha provocat
que alguns ajuntaments no fessin front als seus
compromisos d'ingressar les partides corresponents en els
comptes del Consell Superior d'Esports, com he dit, tot això
ha suposat que la durada que aquest pla havia de tenir ha
sobrepassat molt. Per tant, nosaltres entenem que, malgrat
el pla continua, es troba amb una certa inseguretat jurídica,
ja que no hi ha hagut una pròrroga explícita de l'acord del
Consell de Ministres. Entenem que mentre hi hagi una
pròrroga de tipus tàcit, la gestió d'aquest pla realment no
s'atura, però hem de pensar que si sorgís algun problema
amb la gestió d'alguna d'aquestes construccions, com és una
rescissió de contractes, haver d'anar als tribunals, jo crec
que aquesta inseguretat en la qual ens trobam, la falta de
suport, podria representar un important inconvenient per a
l'avanç d'això.

Per això, com a primer punt d'aquesta proposició no de
llei, creim que s'hauria de solucionar aquest problema
jurídic.

En segon lloc, aquest pla, les actuacions que duu a terme
aquest pla, es troben una mica mediatitzades per l'exigència
del Consell Superior d'Esports durant tot el tipus d'actuació
d'aqeust pla, que només inclou la construcció de determinats
tipus de pavellons poliesportius coberts. Aquests pavellons,
que tenen un cost mínim d'uns 60 milions de pessetes;
l'aportació municipal, per tant, d'acord amb el que es va
acordar en la comissió mixta entre el Govern i la Comunitat
Autònoma, representa, per a molts d'ajuntaments, una
despesa que no poden suportar. Per tant, nosaltres entenem
que s'hauria de flexibilitzar aquest pla, ja que hi ha
ajuntaments que tenen necessitats esportives però que no
poden arribar als mínims que imposa el pla; per tant, una
flexibilització cap a instal•lacions menys costoses podria fer
que ajuntaments més petits o amb més dificultats financeres
també poguessin resoldre problemes de pràctica esportiva,
bé dins les instal•lacions escolars bé dins altres
instal•lacions, que permetrien, evidentment, una millora de
la pràctica escolar en aquests municipis.
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També és cert que altres tipus d'instal•lacions que en
aquesta comunitat podrien ser interessants, com són aquelles
que permeten la pràctica de la natació, piscines concretament,
no vénen contemplades, en absolut, en aquest pla, cosa que des
d'aqeusta comunitat, tant per part del Govern com per part dels
propis representants del Consell Superior d'Esports aquí, vàrem
intentar aconseguir que es modificàs, però com que això era un
acord que abastava tot el territori espanyol, es veu que hi va
haver dificultats perquè s'hi incloguessin actuacions d'aqeust
tipus.

Per tant, la nostra proposició tracta de resoldre aquests dos
problemes, d'una part, que la pròrroga que hi ha feta de manera
tàcita en aquest conveni es resolgui de manera explícita, és a
dir, una pròrroga que permeti a ajuntaments que no hi entraren
en el seu dia tornar-hi a entrar, i una segona, que és la
flexibilització dels criteris pels quals es fan uns tipus
d'instal•lacions i no uns altres. Aquesta és la nostra proposició
no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. En torn de fixació de posicions,
grups que hi volen intervenir? Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull manifestar que
donarem suport a aquesta proposició no de llei, que creim que,
efectivament, torna a situar en una posició clara un conveni
que, per ventura, a causa de canvis d'administració en el
Govern de l'Estat, podria haver quedat una mica embolicada, i
simplement hem de lamentar que no puguin impulsar-se
convenis de característiques semblants a aquest per a l'àmbit
esportiu, per a l'àmbit de les infraestructures culturals, dels
quals a les Illes Balears encara hi manquen molt.

Simplement, donarem suport a la proposició no de llei.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Sra. Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que ha suposat una
gran millora aquest pla d'isntal.lacions esportives a través
d'aqeust conveni signat entre la Conselleria de Cultura i
Esports, el Ministeri de Cultura i el Consejo Superior de
Deportes, però la sol•licitud de pròrroga o establiment d'un
nou pla d'instal•lacions esportives amb l'Estat per establir la
continuïtat d'aqeust pla d'extensió d'educació física en els
centres escolars és impossible, atès que l'esmentat pla ha
estat previst, totes les seves actuacions i el finançament
d'aqeustes, amb un ordre definitiu de la comissió mixta.

A les converses mantingudes amb el Consejo Superior de
Deportes no s'hi preveu cap convocatòria d'un nou pla, atès
que el mateix Consell d'Esports ha donat per finalitzada
aquesta àrea de gestió, perquè prepara altres actuacions en
el camp d'altres tipus d'instal•lacions.

La flexibilitat que demanen en el segon punt, de les
actuacions, estava subjecta a l'execució del que hi ha previst
i compromès, i únicament una baixa o una renúncia d'alguna
construcció per part de l'ajuntament respectiu permetria
estudiar aquestes noves actuacions. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús del torn de
rèplica? Té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, jo crec que el fet que el Govern, a través del
portaveu del Grup Popular, digui que no hi haurà pròrroga
d'aqeust conveni, em preocupa, perquè realment hi ha
ajuntaments que no hi varen entrar en el seu dia i crec que
seria bo, no vull dir que no sigui possible que no es
prorrogui, però crec que seria bo que es vulgui prorrogar i
donar entrada a aquells ajuntaments que encara hi entren.

En el segon punt, flexibilitzar, no he acabat d'entendre
quina era la postura del Grup Popular, perquè ha dit que sí
que es podia flexibilitzar però no incloure-hi noves coses,
sinó només fer ús de les possibles baixes, baixes tant a
l'hora de contractar les obres, que es contractin per menys
doblers que els que hi ha prevists, cosa que és usual, per
tant, baixes de subhasta, o bé per baixes d'ajuntaments que
tenien sol•licitada una construcció i que, per les raons que
siguin, ara ja no la volen i deixin tant al Consell Superior
d'Esports com al Govern de la Comunitat Autònoma amb
romanents, disponibilitats pressupostàries, per fer noves
actuacions. En qualsevol cas, sigui d'una manera o d'una
altra. jo crec que val la pena, que valdria la pena, poder
sol•licitar del Govern i del Ministeri d'Educació i Cultura
que aquests romanents es fessin no amb actuacions tan
importants, tan grosses, com són els pavellons esportius
coberts, sinó amb altres més petites, fins i tot a la millor
l'import dels romanents permetria fer algunes actuacions
que si no són més petites que els propis poliesportius, no
seran possibles. Per tant, m'agradaria saber si realment el
Grup Popular està d'acord amb incloure-hi aquesta
sol•licitud del segon punt, una vegada que podem arribar a
una fórmula transaccional.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, la diputada Sra. Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sra. Presidenta. El que diria al representant del Grup
Socialista és que, com ja li he dit, s'està estudiant un altre pla de
millores, que en aquest moment el desconeixem. El segon punt,
sí que l'acceptaríem, sempre que hi hagués un romanent, que en
aquest moment jo desconec; per tant, com que jo no sé les
actuacions en aquest moment com estan, podríem acceptar el
segon punt, sempre que els ajuntaments que hi participassin...,
hi hagués un romanent dins aquest pla per poder actuar, però,
com li dic, de moment aquest tema..., o sigui, desconec si hi ha
un romanent o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí. Per tant, jo  li (...) una fórmula del segon punt, obsolet;
naturalment, si només fem que suprimir-ne el primer, no
sabrem literàriament què deim, només amb el segon, i era
sol•licitar del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i del Ministeri d'Educació i Cultura..., del Ministerio de
Educación y Cultura, Consejo Superior de Deportes, la
flexibilització de les actuacions en infraestructures incloses en
el Pla d'extensió, incloses en els centres escolars, que permetin
una més adequada atenció a les necessitats escolars i cíviques.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Bé, a nosaltres ens pareix bé sempre que s'hi parli d'aqeust
pla que hi ha actualment, a l'espera que en pogués venir un
posterior; en aquest cas, donaríem suport a aquesta proposició
no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi està d'acord el grup proposant? Moltes gràcies, Sr.
Crespí.

Passam, per tant, a la votació del text, volen que el llegim?,
que en donem lectura?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Quedaria la introducció (...) i després aniria (...) a les Illes
Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Suspenem la sessió per un minut.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

...de motius i faríem un sol punt, on instaríem a
flexibilitzar els tipus d'actuacions que permetessin una
adequada atenció a les necessitats escolars i cíviques.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

És a dir, "El Parlament de les Illes Balears sol•licita del
Govern de la Comunitat Autònoma i del Ministeri
d'Educació i Cultura la flexibilització de les actuacions en
infraestructures incloses en el Pla d'extensió de l'educació
física en els centres escolars que permetin una més
adequada atenció a les necessitats escolars i cíviques".

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

A nosaltres ens aniria bé aquest text.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord.

Tots els grups estarien d'acord amb aquest text? Perfecte.
Doncs, entenem que pot ser aprovada per assentiment de
tots els grups. Per tant, queda aprovada per assentiment de
tots els grups aquesta proposició no de llei sobre
instal•lacions esportives a tots els pobles i ciutats de la
nostra comunitat.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4949/96,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a exposicions itinerants d'artistes
menorquins, mallorquins, eivissencs i formenterencs.

Passam, tot seguit, a la segona proposició no de llei, que
és la número 4949/96, presentada pel Grup d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a exposicions itinerants
d'artistes menorquins, mallorquins, eivissencs i
formenterencs. Per defensar aquesta proposició no de llei,
té la paraula el diputat Sr. Portella, per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la
paraula, Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La compareixença del Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, el Sr. Joan Flaquer, a l'inici
d'aquest període de sessions, va manifestar el propòsit d'aquesta
conselleria de fer que les exposicions que realitzen a Palma, a
la Llotja, es puguin realitzar també a les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera. És un objectiu lloable que esperam
que es realitzi, però, amb aquesta exposició, nosaltres trobam
que no es resolt un dels grans problemes d'aquesta comunitat
quan parlam sobre el caràcter pluriinsular de la nostra
comunitat, quan parlam de resoldre el caràcter pluriinsular,
deim que el que es farà a Mallorca es farà, també, a les illes. És
un poc el de sempre, des del centre a la resta de territoris
d'aquesta comunitat. D'aquesta manera no es resolt un dèficit
important que és el coneixement de l'obra dels autors de les
altres illes a Mallorca, ni de l'obra dels autors de Mallorca a les
altres illes, ni de les altres illes entre elles. Hi ha un problema
que és un problema etern, secular, que es dóna en qüestions
d'exposicions artístiques, però també es dóna si parlam de
teatre, parlam de cinematografia, parlam de música, de moltes
altres activitats creatives a la nostra comunitat que no tenen
aquest tractament interinsular i que creen aquest
desconeixement de la realitat cultural, creativa,  artística d'una
illa cap a les altres i de les altres cap a aquesta illa.

Per tant, amb aquesta proposta, nosaltres volíem intentar
corregir aquesta tendència i comprometre, instar el Govern, que
el Parlament instàs el Govern a millorar els vincles culturals
entre les illes, a crear un circuit d'exposicions itinerant on el
punt d'origen, el centre, que seria Sa Llotja o Palma de
Mallorca, sigui multifocal, que tots els punts de creativitat
puguin ser origen d'aquestes exposicions. En aquesta proposta
nosaltres establíem una xifra concreta de la realització de tres
exposicions itinerants, comprenc que és difícil, és problemàtic
establir xifres concretes de les exposicions que s'han de
realitzar al cap de l'any, trobàvem que era una xifra mínima,
perquè seria una de cada origen, per assegurar el compliment
d'aquesta proposta. Però també entenem que hi hagi propostes
alternatives que venguin a millorar aquesta indicació d'una xifra
concreta, nosaltres estarem oberts per acceptar-les, perquè hi ha
altres maneres d'assegurar la supervivència, la consolidació i el
manteniment d'aquest circuit itinerant amb un centre que no
sigui un, sinó que el centre focal d'on surten aquestes
exposicions siguin tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. En torn de fixació de posicions,
grups que vulguin intervenir? Per part del Grup Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta iniciativa del Grup
d'Esquerra Unida té un objectiu que és el foment de les
relacions culturals entre les illes, jo crec que com a punt de
partida és un punt de partida important, que tots plegats
hauríem de prioritzar, els grups i les institucions,
malauradament està molt deixat de la mà de Déu. Per tant, com
a principi global, inspirador, d'aquesta proposició no de llei em
sembla magnífic. Ara bé, el problema que pot tenir és que si el
sectorialitzam únicament a les exposicions artístiques i deixam
de banda tots els altres sectors culturals, que jo sé que no és
aquesta la voluntat del Sr. Portella, però ara feim una atenció
específicament a un sector amb aquesta proposició no de llei,
hi pot haver el perill d'establir quotes d'intercanvi que, per
ventura, no són del tot lògiques. Per exemple, és evident que a
causa de les dimensions de l'illa de Mallorca hi ha uns nivells
de material artístic exportable a les altres illes, probablement,
superior que el que hi ha a les altres illes cap a Mallorca.
Aleshores, si establim una quota d'intercanvi en termes

absolutament igualitaris, quan a la realitat de producció
artística no són lògicament iguals perquè el volum
demogràfic i, per tant, de la gent que es dedica a la creació
artística no és igual, aleshores, pot sortir una cosa una mica
descompensada. Així i tot, evidentment, jo ara no posaré
emperons per poder dur a terme aquest circuit expositor
itinerant i, simplement, vull dir que crec que és important
que quan es pensi en Mallorca no pensin només en la ciutat
de Palma, que és allà on hi ha la Llotja, no és que la
proposició no de llei digui que les exposicions que es facin
a Mallorca s'hagin de fer a la Llotja, però com que hi ha la
referència explícita de la Llotja al començament podria
donar peu a aquesta interpretació. Jo voldria recordar que a
l'illa de Mallorca existeixen una sèrie de centres
d'exposicions artístiques de molta qualitat, per exemple, la
torre de Ses Puntes de Manacor, una sala que bàsicament
depèn de l'ajuntament i a la qual ajuda el Consell Insular de
Mallorca, el centre de Sa Quartera d'Inca, el museu d'art
contemporani de Sa Pobla quan estigui inaugurat..., crec que
estaria bé diversificar més enllà de l'espai de Palma i,
concretament, de l'espai de la Llotja. Una vegada més,
encara que votarem a favor d'aquesta proposició no de llei,
he de dir que no m'acaba d'agradar aquesta quadriculació
d'una exposició de cada banda que va a cada banda, més
aviat acceptaria donar impuls a aquesta política
d'intercanvis que, malauradament, està molt desatesa.

Després, hi ha una darrera cosa que també voldria
comentar, amb la qual tampoc no acab d'estar d'acord, que
diu "d'acord amb la competència que en matèria de
promoció cultural tenen els consells insulars". Evidentment,
estic d'acord que els consells insulars tenen la tasca de
promoció cultural. Varen rebre aquesta transferència, però,
sempre he interpretat que les relacions culturals entre les
illes corresponen, sobretot, al Govern balear que, malgrat
que transferís la competència de la promoció cultural a
cadascuna de les illes, es va quedar dues competències
culturals que són les relacions entre les illes i, a la vegada,
la projecció de la cultural de les Illes Balears cap a
l'exterior, que és el mateix que fa l'Estat espanyol quan
transfereix cultura a les comunitats autònomes, que també
se suposa que es queda la competència de projecció de la
cultura de l'Estat espanyol cap a l'exterior. Aleshores, així
com està formulada la proposició no de llei en el seu darrer
apartat, diu, insta als consells insulars a incorporar-se a
aquesta circuit per recaptar la seva participació, que se
suposa que també és una participació que implica
compromisos econòmics. Clar, jo crec que s'implicàs
compromisos econòmics..., no és que jo no sigui partidari
que no (...) econòmicament els consells insulars, sempre que
hi hagi un compromís preferent del Govern balear dins
aquesta política d'intercanvis culturals. Així i tot, més enllà
d'aquests petits retrets que he fet, comentaris que he fet,
donarem suport a aquesta proposició no de llei.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
donarà suport, en principi, a la proposició no de llei, bé, en
principi i finalment. Feim alguna precisió com ja han fet
prèviament, l'expressió que ha utilitzat el portaveu del PSM,
que està deixada de la mà de Déu, diríem que més de la mà de
Déu, de la mà del Govern, a qui va adreçada aquesta proposició
no de llei. No sé si hi ha molta veu de Déu en aquesta
proposició no de llei. En qualsevol cas, sí que ens sembla que
podria haver estat més acurada des del moment que no podem
(...) aquestes tres exposicions, comptabilitzar fins aquest punt,
si són cinc, si són deu, si són..., crec que és un poc el raonament
que feia l'anterior portaveu. Darrera de tot això, entenem que és
on ens hauríem de posar tots d'acord, el més important és que
qualsevol manifestació que es promogui des del Govern de la
Comunitat Autònoma ha de ser la relació entre illes, perquè
actualment som conscients que només hi ha, fonamentalment,
dos punts d'inflexió on podem intercanviar les persones
residents de les tres illes, la Universitat i el Parlament, pensin
a quines altres institucions hi ha possibilitats d'intercanviar-se.
En qualsevol cas, aquests intercanvis i aquest coneixement
interinsular, aquesta situació seria una més, hauria de ser més
àmplia, però, independentment de les majors o menors
precisions, com ja he dit, el Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a aquesta i a qualsevol actuació que dugui a
terme un major coneixement i interconnexió entre les tres illes
germanes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull matisar una
part de les paraules que s'han dit aquí, perquè pensam que el
panorama no és tan pèssim o tan pessimista com s'ha volgut
pintar aquí. Realment, sí que existeix un intercanvi d'obres i
d'artistes entre les illes, a nivell de galeristes, vostè sap que hi
ha una oportunitat bastant gran perquè l'obra pugui ser
coneguda a les diferents illes, també hi ha altres institucions o
organismes privats, com poden ser caixes d'estalvis o bancs,
que contribueixen a difondre aquest aspecte. És a dir, la
proposta ens sembla bé, no és que hi estem en desacord, però
volem fer aquesta petita matisació, no és que el panorama
comenci de zero, sinó que hi ha una base establerta. Com també
va dir el conseller de Cultura, és una de les iniciatives que el
Govern vol dur a terme. Nosaltres, en canvi, amb la redacció de
la proposició no de llei que presenta Esquerra Unida, no hi
estam d'acord, en gran part, la nostra opinió comparteix el
raonament amb les matisacions que ha fet el portaveu del Grup
Nacionalista, per açò, nosaltres proposam un text alternatiu.
Tampoc no som amics de limitar amb xifres el nombre
d'exposicions que haurien de rodar per les illes. Pensam que
l'obra artística s'ha de mirar per la quantitat i, sobretot, per la
qualitat de l'obra productiva, aquesta qüestió no es pot limitar
per un nombre, per una xifra. El text que nosaltres proposam és
el següent: "El Parlament de les Illes Balears amb l'objectiu
d'ajudar a consolidar els vincles culturals entre les illes que
conformen la nostra comunitat insta el Govern balear perquè
promogui la realització d'exposicions itinerants que tenguin per
origen les illes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera,
que serveixin per fomentar la creativitat i atracar la producció
artística insular al conjunt de les Illes Balears", és a dir,
bàsicament, és el text que proposa Esquerra Unida.

Tampoc no estam d'acord amb el segon paràgraf, per
açò, pensam que seria preferible prescindir d'ell, pensam
que es pot concretar en aquesta primera part que nosaltres
hem mencionat abans. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Torn de rèplica, vol fer ús de
la paraula, Sr. Portella? Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair tant el suport com
la millora que, amb les intervencions, s'hagi pogut donar a
aquesta proposició no de llei. Responent a algunes qüestions
molt concretes, quan nosaltres parlam de la Llotja, parlam
de la Llotja perquè és el Govern qui diu que la Llotja és el
centre de foment d'exposicions a les Illes Balears, no
dubtam que n'hi ha d'altres. Partim des de l'inici d'aquesta
qüestió que va ser quan el conseller d'Educació, Cultura i
Esports va dir que les exposicions de la Llotja, -que gairebé
és l'únic centre, gairebé, del Govern en matèria
d'exposicions-, anirien a les altres illes si tècnicament fos
possible.

Independentment d'aquesta proposició, no hi ha cap
dubte que els consells insulars, entre ells mateixos poden
tenir iniciatives, que no passin pel Govern per dur a terme
activitats, relacions d'aquesta mena, es pot donar aquest cas
i seria positiu que es donàs. Ja s'han donat passes, aquí
tenim els tres consellers de Cultura, Menorca, Mallorca i
Eivissa, en aquesta comissió en la seva doble condició de
consellers, per tant, jo no ho conec però segur que s'han
donat passes en aquest sentit.

Per altra banda, el caràcter sectorial (...) només
d'exposicions, perquè era una proposta, una iniciativa
formulada o explicada pel conseller d'Educació, Cultura i
Esports, a la qual vàrem reaccionar, així i tot, en altres
matèries de creació artística, cultura, s'han de fer iniciatives
semblants, en el seu moment i com ja hem plantejat en
anteriors comissions en altres temes, tant el nostre grup com
altres grups d'aquesta comissió.
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Quant a la intervenció dels consells, el segon punt de la
proposició no de llei, i esper explicar la pregunta que ha
plantejat el portaveu del Grup Popular, la participació dels
consells insulars, en primer lloc, és per tenir en compte la seva
competència en la matèria i, en segon lloc, per establir el
caràcter de les exposicions, per establir quines exposicions, per
establir el material que es posa en circuit, actuar d'aquesta
manera a l'hora..., els consells insulars són els qui més coneixen
el camp artístic de cadascuna de les illes, -el coneixen més
perquè el tracten-, per tant, tenen més ocasions, més
possibilitats de suggerir, de promoure unes exposicions o unes
altres. En aquest sentit, està fet el segon punt de la proposició.
Seria un poc trist i no seria massa correcte (...) Govern balear
arribàs a les illes i fes la seva acció sense tenir en compte als
consells insulars. Crec que cap consell insular no acceptaria que
vengui el director general de Cultura, o un altre, a fer una
selecció d'artistes per fer aquest circuit, per tant, els consells
haurien de dir alguna cosa, per açò hi ha el segon punt, aquest
és el sentit del segon punt.

Quant a la intervenció del Grup Socialista, igualment està
contestada amb aquesta intervenció, el Sr. Tejero plantejava
que els únics llocs d'interrelació interinsular reals que
existeixen en aquesta comunitat són el Parlament i la
Universitat, jo n'afegiria un, Son Dureta, perquè així ens
donarem compte de quins són els punts d'interrelació entre les
nostres illes perquè són aquests i poc més. 

I pel que fa a la proposta d'esmena del Grup Popular, que
lleva les tres exposicions, l'acceptarem perquè ja hem dit a la
primera intervenció que pot ser no era correcte plantejar un
nombre determinat; per tant, acceptam i agraïm al Grup Popular
aquesta esmena que ve a enriquir i millorar aquesta proposició
i sí que li demanaríem, ja que hem explicat el per què del segon
punt, que donàs suport al segon punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra.Presidenta. Arrel de la seva intervenció he
pogut fixar més el criteri que vostè ens vol exposar, però
nosaltres li feim una altra proposta de redacció pel que fa al
segon punt que diria: "aquesta iniciativa haurà de comptar amb
la participació dels consells insulars, per la qual cosa el Govern
s'hi dirigirà per recaptar la seva col•laboració". És pràcticament
el mateix...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, o Frenadol o una altra cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Volen que es torni a fer
lectura de com quedaria finalment el text?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La proposta quedaria
d'aquesta forma: "El Parlament de les Illes Balears, amb
l'objectiu d'ajudar a consolidar els vincles culturals entre les
illes que conformen la nostra comunitat, insta el Govern
balear perquè promogui la realització d'exposicions
itinerants que tenguin per origen les illes de Menorca,
Mallorca, Eivissa i Formentera, que serveixin per fomentar
la creativitat i atracar la producció artística insular al
conjunt de les Illes Balears. Aquesta iniciativa haurà de
comptar amb la participació dels consells insulars, per la
qual cosa el Govern s'hi dirigirà per recaptar la seva
col•laboració".

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Per tant, una volta llegit tal
com quedaria el text de la Proposició no de llei, per part de
tots els grups es pot aprovar per assentiment? Queda, per
tant, aprovada aquesta proposició no de llei per assentiment.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 4951/96,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a foment de l'activitat creativa a les
Illes Balears.

I passaríem a continuació a debatre la darrera proposició
no de llei, que està enregistrada amb el número 4951/96,
presentada pel Grup d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'activitat creativa a les Illes Balears.
Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula el
diputat Sr. Portella, per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Govern balear té, des de fa
uns anys, una línia d'actuació que el Govern mateix
anomena foment de la creativitat artística i que es basa,
únicament i exclusivament, en la compra, en l'adquisició
d'obra d'art, amb una finalitat concreta que hem sabut, en
resposta escrita que vam rebre, és la de crear un fons d'art
balear contemporani, un fons que en aquests moments no
sabem molt bé en quina situació està i a on es troba ubicat,
mantingut, consolidat o cuidat amb ànsia. En resposta, el
Govern, a una pregunta formulada per Esquerra Unida, el
conseller Bartomeu Rotger afirmava que l'objectiu és la
creació d'un fons d'art representatiu de l'evolució històrica
de les arts a les illes per tal de promocionar i incentivar els
artistes a través de l'adquisició de la seva obra, creant un
fons d'art d'autors balears contemporanis que estigui al
nivell que es mereix la nostra comunitat autònoma, tant pel
nombre d'obres incorporades com per la seva qualitat i
representativitat; açò era la resposta que vam rebre del
conseller Bartomeu Rotger a una pregunta formulada.
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Hem anat fent un poc de feina sobre quines obres d'art han
estat adquirides pel Govern balear durant aquests anys i podem
dir, i així ho feim, que l'any 89 les obres adquirides van ser un
total de 62; d'aquestes 62, només una corresponia a autor
menorquí; es va tractar d'un oli de Maties Quetglas, i el Govern
va invertir un total de 21.700.000 pessetes en aquestes
adquisicions i només 492 es destinares a obres d'autor
menorquí. L'any 90, les obres adquirides van ser un total de 53;
d'aquestes 53 només una va correspondre a autor menorquí; es
tracta d'una obra de Rafel Timoner, adquirida per 180.000
pessetes; també es varen adquirir alguns catàlegs del pintor
Pepe Torrent, de Ciutadella, d'una exposició antològica que es
deia "Així de gran"; es van adquirir per 170.000 pessetes. Per
tant, el Govern va invertir, durant l'any 90, un total de
19.551.000 pessetes en aquestes adquisicions i només 355 es
van destinar a obres d'autor menorquí. L'any 1991 les obres
adquirides van ser un total de 52; d'aquestes 52 no n'hi havia
cap d'autor menorquí; el Govern va invertir un total de
22.471.000 pessetes i cap quantitat es va invertir en fomentar
la creativitat d'autors menorquins o residents a Menorca. L'any
1992, les obres adquirides varen ser un total de 35; d'aquestes
35 només una va correspondre a autor menorquí, concretament
una escultura de Rafel Timoner; també es varen adquirir durant
aquest any, a part d'aquestes 35 obres, 401 xilografies
mallorquines i una planxa de coure gravada pel fons del Museu
de Mallorca, amb un cost de 6 milions de pessetes més. El
Govern va invertir un total de 50.743.000 pessetes l'any 92 i,
d'aquestes, 150.000 van ser destinades a adquisició d'obra
d'autor menorquí. De l'any 93 el Govern no ens va facilitar
informació i, per tant, no podem fer aquesta valoració. 

Després de l'any 95 i 96, amb la llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de promoció
artística, el Govern va dir que aquesta activitat havia passat als
consells insulars. Lògicament, el finançament d'aquesta
activitat se l'havia quedat el Govern, però bé, açò és una altra
qüestió que ja va ser tractada en plenari i no hi hem d'entrar
perquè ja va ser suficientment tractada. El que sí volem dir, si
tenim en compte -també vull fer una referència que l'estudi
l'hem fet sobre autors menorquins, perquè el nostre grup li és
més difícil fer l'estudi sobre les adquisicions d'obres d'art a
Eivissa i, per tant, no podem completar aquest estudi amb
referències a les obres d'art d'autors eivissencs o residents a
Eivissa i Formentera, que completaria molt més aquesta
exposició, però sospitam que la relació econòmica deu ser molt
semblant en els percentatges i que no ens estranyaria que fos
més o manco idèntica. En total, si tenim en compte les
inversions efectuades durant els anys 88 a 93, el Govern balear
va adquirir un total de 202 obres artístiques de les quals només
4 eren d'autor menorquí, i dels 114 milions que es van destinar
a aquestes adquisicions, només 900.000 pessetes van ser
destinades a adquisició d'obra realitzada a Menorca.

Per tant, i degut a aquests estudis i degut a aquesta
consciència, vam creure oportú presentar aquesta proposició
no de llei que venia a corregir aquesta mancança o aquesta
discriminació que durant tots aquests anys han patit les illes
respecte de la política en adquisició d'obra d'art que ha duit
a terme el Govern balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel torn de fixació de
posicions, grups que vulguin intervenir? Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta; senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Socialista donarà suport a aquesta
proposició no de llei, sobretot tenint en compte unes
converses prèvies que sembla que hi ha un text alternatiu
que ha proposat el Sr. Marí, suposam que en nom del Grup
Parlamentari Popular. 

En qualsevol cas, nosaltres voldríem comentar un parell
de qüestions sobre la proposició no de llei, que crec que, per
ser exacte, s'hauria de dir que el percentatge de l'1%
cultural, la Llei 3/87 obliga a destinar -ja es va discutir- a un
o a un altre apartat, no és que el Govern de la Comunitat
Autònoma tengui una línia, per dir-ho d'alguna forma, de
fons d'art contemporani perquè jo crec que no la té; de fet,
si ho recordam i si associam els anys que ha fet referència
a les inversions, sembla que aquesta va més en funció de qui
era el conseller o consellera de Cultura, Educació i Esports,
el tipus d'inversions que es feien o qui no hi era, és a dir, les
prioritats que es donaven. En qualsevol cas, sí que és patent
que la obra, independentment que no creim que s'hagin
d'establir quotes explícites d'artistes, ara sí que, quan hi ha
tanta diferència, suposadament fins i tot per qüestions
estadístiques sembla que no hauria d'haver-hi tanta
diferència entre autors de l'illa major i de les illes menors.
Suposam, i esperem que el Sr. Marí ens ho aclareixi, que el
percentatge d'autors eivissencs o que viuen i treballen a
Eivissa serà similar al percentatge d'autors menorquins.

I només una qüestió que es va comentar, perquè aquesta
moció o una molt semblant es va discutir, aquesta mateixa
setmana, al Consell Insular de Menorca, és va dir que dins
allò que es diu del foment de la creativitat se suposa que és
per obra contemporània d'artistes es van adquirir obres d'un
pintor mort, encara que fos molt creatiu, però evidentment
el foment de la creativitat del Sr. Joan Miró està més que
fomentat, ja. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, hem
assistit aquí al que podríem dir una sessió de greuges
comparatius entre les illes petites i l'illa major, i és cert que
varen ser altres temps i altra gent i també és cert que estic segur
que tots estam disposats a, si es va fer aquest greuge
comparatius, avui estam a temps de resoldre'l. 

Jo em quedaria insatisfet si no fes també un clam insular al
costat del que ha fet el Sr. Portella, una miqueta més resumit,
però perquè es vegi que quan exigim alguna cosa creim
almanco que tenim la raó; de la informació que jo tenc de l'any
89 al 92, les inversions que s'han fet en adquisició d'obra han
estat 108 milions de pessetes i he de demanar disculpes als
meus companys de grup perquè una xifra que vaig donar ahir
no era la correcta, perquè la suma que m'havien fet s'havia
excedit i de savis és rectificar, són 108 milions en el període
comprès del 89 al 92, i amb aquests 108 milions que es varen
invertir, el Sr. Portella ha dit quina inversió s'havia fet a
Menorca i a Eivissa s'han adquirit 3 obres, dues del pintor ja
mort -malauradament- Vicent Calbet, per un valor de 833.980
les dues, i una altra obra del Sr. Tur Costa, sortosament viu, per
un valor de 440.000 pessetes. Per tant, aquí ens trobam en un
moment que tenim dos pintors, un mort i l'altre viu i, per tant,
creim que és bo que els pintors sortosament vius veuen que el
Govern està disposat a adquirir obra seva, de les illes menors.

Per tant, arreglem el que es pugui haver fet malament i el
Grup Popular presenta una esmena a la proposició de foment de
l'activitat creativa a les Illes Balears que nosaltres sotmetem a
la consideració dels altres grups i que ve resumida en aquests
dos punts: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear perquè la seva política d'adquisició d'obres d'art
contemporani tengui en compte la producció artística que es
genera a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera, corregint
així el desequilibri existent entre els fons d'obres d'art d'artistes
de Mallorca i les obres produïdes per artistes que treballen a
Menorca i a Eivissa-Formentera". Dos: "L'adquisició de les
obres d'art es realitzaran prèvia consulta als consells insulars
respectius que facilitaran una llista d'obra prioritària objecte
d'adquisició".

Si les senyores i els senyors diputats representants dels
distints grups parlamentaris accepten aquesta esmena que
presenta el Grup Popular, estic segur que els responsables de
cultura dels tres consells farem el possible perquè aquest greuge
comparatiu s'arregli i, d'aquesta manera, totes les illes tenguin
les mateixes possibilitats i, sobretot, la tenguin aquests homes
i dones que treballen a la nostra terra en aquesta pàgina, tant de
cultura, com és la pintura. Moltes gràcies, senyores i senyors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Demanaria, per part del grup
proposant, si accepta aquest text alternatiu que s'acaba de llegir.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Sra. Presidenta. Amb l'interès d'arribar a un consens i
malgrat que el punt dos de la nostra proposició inicial queda
una mica reduït amb aquesta esmena que presenta el Grup
Popular, el nostre grup accepta l'esmena proposada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Si els altres grups
parlamentaris donen el seu assentiment, entenem que
aquesta proposició no de llei queda aprovada, també, per
assentiment de tots els grups. Moltes gràcies.

I acabat l'ordre del dia s'aixeca aquesta sessió. Vull
agrair a les senyores diputades i senyors diputats la seva
col•laboració. Bon dia.
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