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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió extraordinària de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. En primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Guillem Vidal substitueix Joan
Marí.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Catalina Bover.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Margarita Ferrando.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Abans de procedir a debatre el punt únic de
l'ordre del dia, pregaria al Sr. Lletrat que fes lectura d'un escrit
que s'ha rebut per part del Magnífic Rector de la Universitat de
les Illes Balears.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. L'Excel•lentíssim i Magnífic Sr. Rector
de la Universitat de les Illes Balears ha adreçat, dia 26 de maig
del 1997, un escrit a la presidenta d'aquesta comissió que diu el
següent:

"Honorable senyora: us agraesc els exemplars del Diari de
Sessions de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, referent a la sessió que va tenir
lloc dia 9 d'abril del 1997. Aprofit l'avinentesa per convidar tots
els membres de la Comissió a visitar la Universitat de les Illes
Balears en data i hora a convenir. Atentament, Llorenç Huguet
i Rotger."

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Pregaria als diferents portaveus
si volen després, en acabar aquest únic punt de l'ordre del dia,
si volen fixar data, o bé s'estimen més ara?

D'acord. Doncs en acabar de debatre la proposició no de llei
que tenim per a avui, si no els sap greu, podríem fixar la data
per realitzar aquesta visita. Moltes gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 25/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a increment dels
serveis de les escoles oficials d'idiomes.

Procedirem, per tant, a debatre el punt únic de l'ordre del dia
d'avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 25/97,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a increment dels serveis de les escoles oficials d'idiomes. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula el diputat Sr.
Damià Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei
afecta un tema que sembla que a les Illes Balears hauria de ser
un tema que no necessitàs ser tractat en aquest parlament en els
termes en què serà tractat a través d'aquesta proposició no de
llei, perquè una vegada i una altra, i jo diria que fins i tot
existeix un cert consens dins la societat de les Balears, que té
assumit el fet que convé que els ciutadans d'aquestes illes

tenguin la màxima disponibilitat lingüística possible tenint
en compte el nostre model econòmic i a la vegada perquè
dins la societat, diria jo, mundialitzada del nostre temps, el
plurilingüisme s'ha convertit en un valor, diria jo,
d'acceptació universal.

El nostre grup, que creu en un sistema educatiu basat en
un ensenyament en llengua catalana, a la vegada creu en un
sistema educatiu que combina l'ensenyament en llengua
catalana com a mitjà habitual d'expressió en tots els seus
àmbits i manifestacions, també creu en un ensenyament
educatiu, en un sistema educatiu que afavoreixi, faciliti i
formi els ciutadans a favor d'aquest plurilingüisme, tant per
poder accedir amb més possibilitats a la cultura universal,
com també per poder donar millor resposta, més solvència
a les necessitats del nostre model econòmic, superant la fase
històrica a la qual hi havia molts d'illencs que sabien allò
que s'anomenava anglès de cambrer, que era un anglès o un
altre idioma estranger après d'una manera molt primària
però que, a le vegada, s'ha de reconèixer, servia per establir
les comunicacions bàsiques que la seva tasca laboral
necessitava.

Ara bé, és evident que més enllà d'aquest discurs una
mica generalitzat a favor del plurilingüisme que existeix
dins la societat de les Illes Balears, si analitzam el cas
concret de l'oferta que a nivell institucional s'ofereix als
ciutadans perquè puguin aprendre idiomes diversos, la
veritat és que hi ha una gran contradicció entre el que és la
retòrica per dir-ho d'alguna manera de les declaracions i la
realitat dels fets. és evident que si partim de l'oferta que
s'estableix a les escoles oficials d'idiomes, hem d'afirmar
que no s'està ni molt manco a l'altura de les circumstàncies
ni tampoc de les necessitats. 

A les Illes Balears hi ha una sola escola oficial d'idiomes
que compta amb dues extensions, una a Menorca, a Maó
concretament, i una altra a Eivissa, i si nosaltres comparam
la quantitat d'escoles oficials d'idiomes que existeixen a les
nostres illes amb altres territoris autonòmics o provincials
de l'Estat espanyol, realment ja ens podem fer una idea de
com és de gros el dèficit que existeix al nostre país. Per
començar tenim tantes escoles oficials d'idiomes com
Palència, com Segòvia, però en tenim moltes manco que
Burgos, que per exemple en té tres, que Múrcia que en té
quatre, que Albacete, que en té quatre, i evidentment no és
que pretenguem que cap d'aquestes escoles que existeixen
en aquestes comunitats autònomes que he esmentat, tanqui,
però sí que creim que la comparança entre les Balears i
aquests territoris possiblement serveix per explicar, per
posar en evidència les mancances que amb bona lògica
tenim, perquè és evident que les Balears, tant en demografia
com, probablement, amb necessitats diríem de
funcionament del model econòmic que en aquest cas nostre
és turístic, cosa que no succeeix ni a Burgos ni a altres
províncies que he esmentat, crec que posa en evidència les
mancances que tenim.
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Quant a comunitats autònomes, em sembla que exceptuant
La Rioja que únicament en té una, la resta de comunitats
autònomes de l'estat espanyol, totes elles, és ver que moltes
comunitats autònomes tenen una població i un territori molt
més extens, en tenen moltes més. Per tant, és evident que hi ha
un dèficit quantitatiu, però, a més a més, allò que tenim també
presenta dèficits evidents de diferent naturalesa.

Per començar el centre de Palma és un centre que té molt
poques places per oferir, enguany hi ha hagut devers dues mil
sol•licituds en el període preinscripció, i per exemple en els
estudis de llengua anglesa, a quart i cinquè, no hi ha
absolutament ni una sola plaça per oferir, està absolutament
saturada l'oferta. La plantilla del professorat és una plantilla
congelada, l'espai és deficitari els horabaixes, hi falta una sala,
probablement de recursos didàctics suficientment dotada, i si
passam a les extensions de Maó i Eivissa, constatam que
aquestes dues extensions comparteixen edifici amb instituts, per
tant no tenen ubicació pròpia, amb tots els inconvenients que
això genera, no tenen claustre de professors propi, els
professors dels centres de Maó i d'Eivissa pertanyen al de
Palma, però, com és lògic, no assisteixen al claustre de Palma,
i, a més a més, aquestes extensions de Maó i d'Eivissa no tenen
estudis complets, no hi ha alemany, ni espanyol per a
estrangers, ni tampoc català, únicament anglès i francès.

Evidentment, davant totes aquestes constatacions, ens
sembla que el contingut de la nostra proposició no de llei és del
tot raonable, purament i simplement demanam, en aquesta
proposició no de llei, que el Parlament de les Illes Balears insti
el Ministeri d'Educació i Cultura a millorar l'oferta educativa
que actualment existeix a Balears en matèria d'ensenyament
d'idiomes, i aquesta millora s'hauria de concretar en la creació
d'una nova escola a Palma que per ventura en lloc de ser una
escola de nova creació podria ser una ampliació de l'escola
existent aprofitant el solar disponible que hi ha al costat de
l'escola actualment existent. Després demanam que es creï una
altra escola en algun municipi de l'illa, un municipi, pensam
que hauria de tenir vocació de comarcalitat i que fos captador
d'estudiants de diversos pobles, podria ser Inca, per exemple,
podria ser Manacor; i a la vegada en aquesta proposició no de
llei, al seu segon punt es demana que les actuals extensions de
l'escola oficial d'idiomes de Palma implantades a Maó i a
Eivissa es converteixin en escoles independents, amb tots els
serveis educatius adients i amb una oferta acadèmica completa
que permeti que s'hi puguin estudiar l'alemany, l'espanyol per
a estrangers i el català, en els casos que això no succeeixi.

Si això es fes així, les Balears passarien a tenir quatre
escoles oficials d'idiomes que és una quantitat d'escoles
oficials d'idiomes que en aquest moment ja tenen moltes
comunitats autònomes de les dimensions demogràfiques i
territorials de Balears i sense que aquestes comunitats
autònomes tengui tantes necessitats de formació en idiomes
com el nostre model econòmic exigeix. A més a més
pensam que aquesta proposició no de llei és oportuna
perquè aquesta sol•licitud arriba en un moment en què
suposadament s'afronta el tram final de negociació de la
transferència de les competències educatives i creim que
seria bo que hi hagués un acord del Parlament en el qual es
constatàs la necessitat de creació de totes aquestes noves
escoles perquè així, en el moment de negociar en termes
quantitatius la quantitat a aportar pel Ministeri, per l'Estat a
la Comunitat Autònoma en concepte de transferències,
aquestes mancances, aquests dèficits ja podrien ser
quantificats i amb més legitimitat el Govern balear, que és
qui ha de negociar les transferències podria ficar aquestes
mancances en escola oficial d'idiomes, en el paquet que es
reclama de dèficits i la cobertura d'aquests dèficits per
resoldre'ls en base a la negociació de les transferències.

Per tot això, jo voldria pensar que tots els grups de la
Cambra donaran suport a aquesta proposició no de llei, que
creim que és absolutament raonable i sensata i es fonamenta
en dèficits constatables i evidents que per bé de la societat
de les Illes Balears s'haurien de resoldre i que votant-hi a
favor és una bona manera de demostrar que s'està a favor
del plurilingüisme, no en base de paraules, sinó en base de
fets, un plurilingüisme, això sí,. que el nostre grup creu que
en tot moment ha de ser compaginable amb un sistema
escolar al servei prioritari de la llengua del propi país i, per
tant, ha de ser un ensenyament en llengua catalana i el
màxim de plurilingüe possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de fixació de
posicions, grups que vulguin intervenir?

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el diputat Sr. Crespí.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a l'exposició de motius que
s'adjunta a aquesta proposició no de llei del Grup Nacionalista-
PSM, es fa una comparació entre l'existència d'escoles oficials
d'idiomes en aquesta i en altres comunitats. Jo crec que caldria
estendre un poc aquesta reflexió al que és o al que hauria de ser,
a com es fa l'ensenyament d'idiomes arreu dels països del nostre
entorn. Les escoles oficials d'idiomes són un invent purament
espanyol, no existeix institució pareguda als altres sistemes
educatius dels països de la Comunitat Europea, per una raó
senzilla que és que l'ensenyament d'idiomes té unes
característiques prou diferents, és una formació professional en
primer lloc i té unes característiques prou diferents a la resta
d'ensenyaments i simultaneja, com he dit, una formació
professional amb un interès realment de tipus cultural. Per tant,
l'aprenentatge d'idiomes als altres països no es desglossa del
sistema educatiu normal, sinó que sol ser, al marge dels
idiomes que s'aprenen dins l'ensneyament reglat, l'educació
secundària obligatòria, els batxillers, constitueixen formes de
postgrau bé no universitaris o universitaris, com aquí també
existeix l'escola de traductors i intèrprets.

Per tant, aquesta singularitat del sistema fa, i això ho
demostren els mateixos estudis de les escoles d'idiomes, que no
donin resposta exacta a les necessitats per les quals varen ser
creades. M'explicaré. I això també justificaria, d'altra banda, el
fet que a comunitats autònomes com Castella-Lleó o Castella-
La Manxa, on el sector turístic no té la importància que té aquí,
precisament hi hagi més escoles d'idiomes que aquí, encara que
això sembli una paradoxa. Vull dir que les escoles d'idiomes en
aquests llocs, han estat realment l'única possibilitat dels
ciutadans d'aquestes regions d'aprendre idiomes, perquè no
existia cap oferta formativa, com existeix aquí, on hi ha
l'Institut Britànic, on hi ha l'Institut Goethe, on hi ha l'Aliança
Francesa, aquesta mancança d'oferta per a l'aprenentatge
d'idiomes és la que va dur històricament a la creació d'aquestes
escoles que totes elles tenen una antiguitat bastant considerable,
això sí s'ha de dir.

Nosaltres estam d'acord que és evident que, sobretot
Menorca i Eivissa haurien de disposar d'una més ampla oferta
i així en principi estava planificat i previst, però no s'ha acabat
de dur a terme el procés de creació primer d'extensions, i quan
aquestes extensions haguessin aconseguit ja una certa
consolidació es trasformassin en escoles. Ha citat el defensor de
la proposició no de llei que aquestes escoles es troben saturades
en torn d'horabaixa i realment buides en torn de matí, és a dir
els edificis que es destinen a aquestes escoles no troben
alumnat per impartir cursos de matí perquè la major part
d'alumnat és gent adulta que, a més, fa feina, per tant té un
determinat horari laboral i no tenen disponibilitat per accedir a
aquests cursos. Això és el que ha fer que d'uns anys ençà, en
lloc de construir autèntiques escoles, edificis com a seus
d'escoles d'idiomes, s'utilitzassin edificis ja existents i no
ocupats en torn d'horabaixa, com són la majoria d'instituts de
secundària, i obtenir una major rendibilitat d'aquests edificis.

Per tant, en aquest sentit es varen iniciar les extensions
d'Eivissa i Menorca, perquè es pot crear una escola
d'idiomes, no és estrictament necessari que, a més, disposi
d'un edifici propi i amb única utilització, sinó que el pot
compartir amb una altra, com pot compartir part del
professorat, com són els professors d'idiomes dels instituts
d'educació secundària i els professors de les escoles
d'idiomes també poden impartir idioma als instituts d'estudis
secundaris.

En el tema de l'ensenyament d'idiomes, i per posar una
mica de més informació, el nombre d'alumnes que acaben
els cinc anys complets d'estudis que dóna dret a la titulació
corresponen és pràcticament menor d'un 20% dels alumnes
que inicien els estudis, la major part abandona els estudis a
tercer que conforma el primer cicle, perquè el nivell
d'idioma que es dóna es considerat pels alumnes prou
adequat per desenvolupar els tipus de tasques per a les quals
necessiten aquest idioma,  i aquells que supòs que volen un
gran nivell d'idioma, opten per la formació universitària si
disposen de la titulació.

Bé, dit això, jo crec que és necessari, en primer lloc, i
per a això proposaríem, encara que sigui només per una
formalitat, no sigui cosa que el Ministeri d'Educació digui
"ho faré i començaré pel punt 1", canviar l'ordre dels dos
punts de la proposta, crec que en primer lloc s'han de
convertir en escoles d'idiomes allò que estava previst que ho
fossin en un període relativament curt, quan aquestes dues
llengües que s'imparteixin arribassin a tercer, que em
sembla que és enguany, si no vaig equivocat, i en segon lloc
dotar a Palma d'una segona escola d'idioma, crec que és de
justícia que primer Eivissa i Menorca, com a illes, tenguin
la seva escola completa, la qual cosa a més permetrà
incorporar nous idiomes i després, en tot cas, farem una
oferta a Palma. S'ha de dir que les dues extensions d'Eivissa
i de Menorca tenen molt diferent alumnat, Menorca té 142
alumnes, mentre que Eivissa en té 540, i Palma en té
exactament 2.757.

Per tant, és evident que la necessitat, a Eivissa la
demanda d'idiomes és molt superior a Menorca, però, en
qualsevol cas això no depèn que l'escola sigui més o manco
grossa, crec que totes dues haurien de tenir la personalitat
jurídica suficient, la qual cosa els estalvia molts de tràmits
cap a la seu central que és a Palma.

En tercer lloc, s'ha de dir que també hi ha una oferta que
es tenia la intenció d'ampliar a altres llengües, que és
l'ensenyament a distància, que respon a un altre tipus
d'alumnat que no disposa del temps per assistir a una
ensenyança presencial, que en aquest moment és That's
English, que també hi ha altres ofertes televisives, una
promoguda pel mateix Govern balear, es podria estendre a
altres idiomes per donar, almanco, aquesta formació a les
persones que no poden assistir a una escola. 

Donarem suport, en qualsevol cas, a la proposta, però
demanaríem que es canviàs d'ordre perquè creim que, en
primer lloc, s'han de complir les necessitats de les illes de
Menorca i Eivissa i, en tot cas, després ampliar l'oferta a
Mallorca.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sobre la proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari
PSM, sobre els increments dels serveis de les escoles oficials
d'idiomes, el nostre grup és conscient que l'ensenyament de les
llengües estrangeres ha de ser una formació prioritària en el
moment actual i més encara a una societat on és gairebé un
requisit per poder incorporar-se a molts de llocs de feina.

El Govern balear i el grup que li dóna suport estan
convençuts que l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma té un paper
molt important en l'ensenyament de les llengües, encara que per
altra banda, també som conscients que són insuficients els
cursos que s'ofereixen. Com és sabut, l'Escola Oficial
d'Idiomes, com també la resta dels centres educatius de les Illes
Balears són encara competència del Ministeri d'Educació i
Cultura, això no obstant en un moment tan proper a l'assumpció
de competències educatives i amb la finalitat de donar resposta
a l'elevada demanda que hi ha per a totes les llengües que
actualment s'ensenyen a l'Escola Oficial d'Idiomes, en el procés
de les transferències, el Govern balear a través de la Direcció
General d'Educació tendrà molt present la necessitat d'ampliar
i d'estendre's a l'oferta actual de l'Escola Oficial d'Idiomes de
Palma, per això aquest tema serà considerat prioritari en el
moment del procés negociador.

Així mateix, vos podem comunicar que el Govern balear
estudiarà detalladament la situació actual de les extensions de
Maó i d'Eivissa, amb la intenció de convertir-les en centres
propis en haver assumit les competències educatives. Per tot
això i perquè d'acord amb el moment actual, a punt de produir-
se la transferència de les competències educatives, al grup que
represent li sembla millor no precipitar-nos i, per tant, no
donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. És evident que el Sr. Crespí ha aportat tot un
conjunt de reflexions i d'informacions que es podien esperar
d'ell perquè a partir de la seva experiència al capdavant de
la Direcció Provincial lògicament n'està molt informat i ha
completat l'aportació que jo podia fer, per tant, simplement
agrair-li el seu suport, el suport del seu grup, i respecte de
la seva proposta de canviar l'ordre dels dos punts de la
nostra proposició no de llei, evidentment no tenim cap
inconvenient n i un, ara, voldria explicar que la nostra
proposició no de llei, encara que hi hagués una numeració
jerarquitzada, no hi havia cap intenció de prioritzar una cosa
per damunt de l'altra, però ens sembla magnífic que es
prioritzi primer de tot consolidar les actuals extensions,
convertir-les en escoles independents, la de Maó i la
d'Eivissa.

Respecte de la intervenció de la Sra. Pilar Ferrer, jo crec
que la seva intervenció, en nom del Partit Popular o del
Grup Popular, s'ha mogut en el terreny que jo més o manco
ja havia descrit al començament de la meva intervenció, una
espècie de declaració permanent a favor del plurilingüisme,
de la necessitat de donar prioritat a les llengües estrangeres,
al seu ensenyament, fins i tot ha reconegut que són
insuficients els cursos que s'hi ofereixen, ha considerat que
s'havia d'establir com a prioritat el tema de l'ensenyament de
les llengües estrangeres al moment de les negociacions de
les competències educatives, però al final evidentment no hi
ha voluntat de donar suport a una proposició no de llei que
no ha sortit del seu grup, diu que no ens hem de precipitar
i no hi hem de donar suport. Jo crec que el desenllaç final de
la seva intervenció, entra absolutament en contradicció amb
tot el discurs que en els paràgrafs anteriors havia
argumentat. Ara, jo crec que és un error, és un error que en
un moment en què el Govern balear ha d'anar a parlar amb
el Ministeri d'Educació de Madrid i hi ha de dur una
espècie, diria jo, d'inventari de dèficits amb la seva
corresponent quantificació per demanar al Ministeri que tot
això ho transfereixin en el moment de la transferència de les
competències educatives, es produeixi aquesta inhibició que
la Sra. Ferrer ha anunciat. Jo, com que crec que seria bo que
aquesta proposició no de llei es presentàs, fins i tot li
proposaria, i si és necessari que es faci un recés d'un parell
de minuts, crec que la presidenta ho permetrà, que pogués
presentar alguna possible proposta de matisació a aquests
dos punts, amb la finalitat que d'aquests dos punts en quedàs
alguna cosa perquè crec que és bastant inexplicable que a
partir de tota la seva intervenció i tot el seu discurs
argumentatiu, el Grup Popular pugui votar en contra, i a mi
m'agradaria no fer-li fer un mal paper al Grup Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Ferrer.
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LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, jo li demanaria un recés per intentar arribar a una
negociació amb el grup proposant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ferrer.

Per tant, se suspèn la sessió per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Es reitera que dins el procés negociador és una cosa que es
tendrà molt en compte per poder arribar, com ja he dit a la
meva intervenció, que siguin centres propis Menorca i Eivissa
i poder-ne crear un altre a Palma, ara, això sí, sempre i quan les
competències siguin assumides pel Govern balear. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ferrer.

Sí, digui.

EL SR. PONS I PONS:

Bé, nosaltres presentam una proposició no de llei a la qual
s'inverteix l'ordre dels dos paràgrafs que apareixin aquí, tal com
ha proposat el Grup Socialista, i lamentam que el Grup Popular
no entengui que a Madrid, a l'hora de negociar, s'hi ha d'anar
amb tot el paquet de dèficits, perquè és l'única manera de
quantificar-los, i que els doblers per resoldre aquests dèficits ja
formin part de la transferència econòmica que es pugui fer en
el moment de la transferència de les competències.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, Sra. Presidenta. Des del punt de vista formal, tenim
una proposició no de llei amb dos punts. El Sr. Crespí, en nom
del Grup Parlamentari Socialista ha proposat una transacció que
era una modificació. Aquesta modificació ha de ser acceptada
unànimement per tots els portaveus, abans de sotmetre's a
votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

L'accepta, Sra. Ferrer? D'acord.

Passam, per tant, una vegada conclòs el debat, a la votació
del text de la proposició no de llei amb la transacció que ha
estat aprovada per tots els portaveus dels grups parlamentaris.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, el resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Queda, per tant, rebutjada la proposició
no de llei 25/97.

Abans de concloure la sessió, els vull comunicar que han
telefonat els diputats Sr. Simó Gornés i Sr. josep Portella
per demanar disculpes per no haver pogut arribar a temps a
aquesta comissió per problemes de retards de l'avió.

Senyores i senyors diputats, no havent-hi més assumptes
a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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