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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió. Els deman, en primer lloc, si hi ha
substitucions.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Joan Bosco Gomila substitueix Damià Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. ORTA I ROTGER:

José Ramon Orta substitueix Joan Flaquer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 178/99, de l'Hble. Sra. Catalina
Bover, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a institut de Sineu.

Passam al primer punt de l'ordre del dia, relatiu a preguntes.
Començarem per la RGE número 178/99, de la Sra. Bover
i Nicolau, sobre institut de Sineu. Per tal de formula la
pregunta, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, li demanam diferent informació, però tota
relacionada amb l'institut de Sineu. Ens agradaria saber
quins pobles són els que s'han assignat a l'Institut de Sineu,
concretament, del Pla de Mallorca, qui és que pot anar a
l'institut de Sineu. Un altre element és que en el Bocaib
número 148, de 19 de novembre del 98, es va publicar
l'ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, per la
qual es convocava concurs de trasllat de funcionaris docents
als cossos de professors d'ensenyament secundari, tècnic de
formació professional, etc., però en aquesta relació
d'instituts, d'ensenyament secundari, no apareixia l'institut
de Sineu, és cert que encara està en construcció, és cert que
encara no s'ha acabat, és cert que encara la plantilla no s'ha
definit, però sí que s'hi plantejava l'institut de Santanyí i el
de Llucmajor, que es troben en la mateixa situació, segons
pareix, que l'institut de Sineu.
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Per tant, per  què no apareix a la relació abans esmentada el
personal de l'institut de Sineu?, quina justificació hi ha?, quines
diferències hi ha entre l'institut de Sineu i la resta d'instituts
perquè no s'hi plantegi també el concurs de trasllat? Com es fa
comptes cobrir les places de persona d'administració, bidells i
neteja de l'institut de Sineu? A més a més, també, en el Consell
de Govern del passat 18 de desembre del 98 es va tractar la
signatura d'un conveni de finançament entre el Govern balear
i l'Ajuntament de Sineu, per quin motiu no es va aprovar
aquesta signatura? Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Para contestar, tiene la palabra el Hble. Sr. Conseller de
Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. En
relació amb la primera qüestió que fa vostè, que no era a la
pregunta que jo tenc, però no tenc cap inconvenient a contestar-
la-hi, respecte de quins pobles podran enviar els seus alumnes
a l'institut de Sineu, jo li voldria dir que tots els pobles del Pla
que vulguin dur els seus alumnes a l'institut de Sineu hi podran
anar. Per tant, jo vaig demanar a una reunió que vaig fer amb
representants de les APA de gairebé tots aquests municipis que
es convocassin els consells escolars, i que fossin els consells
escolars qui decidissin i comunicassin a la Conselleria si els
alumnes de cada un dels centres de primària volien que
estudiassin a partir del proper curs a l'institut de Sineu, o bé, en
cas que aquell col•legi no tengués originàriament adscripció a
l'institut de Sineu, sinó a un altre institut, si volien que anassin
a l'institut de Sineu. Per tant, en aquest sentit, els consells
escolars respectius ens envien la resposta una vegada reunits,
sobre si volen o no anar a l'institut de Sineu, i tots aquells que
vulguin anar a aquest institut, hi aniran. Tal vegada, això pot
suposar que si el nombre d'alumnes és superior, si el nombre
d'alumnes de secundària és superior al que s'havia previst quan
es va construir l'institut, tenint en compte que aquest curs hi
funcionarà tot l'ensenyament secundari obligatori però no el
batxiller, a Sineu, hi haurà capacitat per a tots aquests alumnes,
però si aquests alumnes ocupassin places de batxiller, atès que
el batxiller s'havia de posar en marxa no en aquest proper curs,
sinó l'altre, ja al llarg del proper curs hauríem d'ampliar aquest
institut per donar cabuda a tots els al•lots d'aquella zona que
vulguin utilitzar l'institut de Sineu. Per tant, a la pregunta de qui
hi anirà, la resposta és tothom que ho vulgui.

Quant al concurs de trasllats, el concurs de trasllats que
s'ha convocat s'ha fet amb caràcter nacional, és un concurs
nacional que es convoca cada dos anys, i es convoca segons
els reials decrets que el regulen, es convoca a centres creats.
Aquest institut no s'ha creat, més que perquè no estigui
construït, que, efectivament, no s'ha acabat perquè no hi ha
un decret del Consell de Govern que el crea, i per tant, tan
aviat com hi hagi un decret del Consell de Govern que el
crea, seria possible que hi hagués un concurs de trasllats per
ocupar les places d'aquest institut.

És cert que sí que hi ha un decret pel qual es crea
l'institut de s'Arenal, i hi ha un decret que el crea perquè la
problemàtica de l'insfitut de s'Arenal és molt més senzilla
que la del de Sineu, no parlam de tots aquests pobles,
parlam d'una sèrie de centres que en el moment que aquest
institut de Llucmajor estigui acabat, duran totes les seves
aules i professorat a l'institut de Llucmajor i, per tant, això
no genera més problema. En el cas de l'institut de Sineu, no
es va considerar que la situació fos tan simple, era més
complexa, afortunadament, perquè així hem pogut donar
resposta a tots els pares de tots els municipis que volien dur
els seus fills a l'institut de Sineu, no s'ha creat per decret
aquest institut i, per tant, el con curs de trasllats de l'any que
ve, que serà un concurs d'àmbit autonòmic, i no nacional,
serà el concurs pel qual es cobriran les vacants, les places
d'aquest institut, que seran totes les places de l'institut. Per
tant, en guany, en aquest curs, en aquest proper curs en què
es posarà en marxa aquest institut, s'hi adscriurà el
professorat per comissió de serveis o per expectativa de
destinació, tal com es va fer l'any passat amb l'institut de
Santanyí.

I no crec, per una altra banda, parlant de professorat, que
hi hagi cap problema perquè hi hagi gent interessada,
professorat interessat, a ocupar aquestes vacants, donada la
il•lusió que ha despertat aquest institut, la il•lusió que
produeix en el professorat i també que aquest és un institut
que, crec jo, serà un institut que respondrà a la tipologia dels
centres educatius del Pla i, per tant, jo crec que és una bona
destinació per a qualsevol professional, quant al nivell de
tranquil•litat a la feina.

Quant als llocs de treball no docents, es regulen per la
normativa de funció pública, per la Llei 2 de 1989 d'aquesta
comunitat autònoma, i per aquesta normativa, que és la
mateixa que per a la resta de persona funcionari no docent
i personal i personal laboral de la comunitat autònoma, per
aquesta normativa es compleixen, es cobreixen aquests llocs
de treball, tal com s'ha cobert a d'altres centres educatius a
la nostra comunitat autònoma en els darrers mesos.
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Quant a la darrera part de la seva pregunta, jo no la vull, en
absolut, no contestar, sí que em permet recordar que les
deliberacions del Consell de Govern són secretes, però sí que
li puc dir que en relació amb la problemàtica de la construcció,
amb la problemàtica econòmica de l'Ajuntament de Sineu, en
el finançament de la construcció d'aquest institut, sí que es
varen plantejar una sèrie, dues, en concret, possibilitats, perquè
el Govern balear pogués donar solució financera a aquest
assumpte i, per tant, que no hi hagués problema perquè aquest
centre estigués en marxa, acabat i en marxa el curs que ve. Una
d'elles era la proposta de l'Ajuntament de Sineu i del seu batle,
que consistia que el Govern balear es fes càrrec de les
certificacions d'obra de la construcció d'aquest institut i que
això es reflectís com a annex al conveni que en el seu dia va
signar l'Ajuntament de Sineu amb el Ministeri d'Educació i
Cultura. Aquesta via és una via que a mi em pareix, en primer
lloc, absurda, i així li va parèixer, al Consell de Govern, a més
que em pareix una via impossible i il•legal, és a dir, nosaltres
el que no podem fer és pagar ls obligacions que té una altra part
a un contracte, i no ho podem fer, entre d'altes coses, perquè,
com és natural, això és un pagament d'impossible fiscalització
per la intervenció, perquè aquesta és una obligació d'una altra
administració, de l'Ajuntament de Sineu. Per això mateix,
aquesta possibilitat plantejada pel batle és una possibilitat que
no podia admetre de cap manera el Consell de Govern, ben
enfora de la interpretació d'aquests deliberacions i d'aquests fets
que fa als mitjans de comunicació el batle de Sineu.

La proposta de la Conselleria, una proposta que és
complexa, des del punt de vista jurídic, és la proposta de la
subrogació, que la comunitat autònoma es pugui subrogar en les
obligacions de l'Ajuntament de Sineu, que la comunitat
autònoma tiri endavant aquest expedient de contractació i
l'execució d'aquesta execució, i per això mateix, nosaltres
necessitam el dictamen de la Junta Consultiva de Contractació,
per veure quina és la forma adequada de fer aquesta subrogació.

Aquestes són les qüestions, crec que sense faltar al secret de
les deliberacions del Consell de Govern que es varen produir,
per això es va prendre aquesta decisió, jo crec que sensata,
coherent i ajustada a dret, i no la proposta, si més no, oral, i si
no oral, a través dels mitjans de comunicació del batle de Sineu,
que jo crec que en cap cas no s'ajustava ni a dret ni al sentit
comú.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat).

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo no entraré a
valorar les paraules o les informacions que surten a premsa, ni
del batle ni del conseller, perquè el que ens interessa en aquest
moment és saber exactament les obligacions econòmiques a què
es va comprometre el Govern, a què es va comprometre la
Conselleria d'Educació, amb la construcció de l'institut de
Sineu.

El que nosaltres sabem és que, en principi, es varen
concertar tres certificacions d'obres, i que abans de 31 de

desembre del 98 hi havia una certificació de 92 milions de
pessetes; en el 99, 130, i en el 2000, 101 milions de
pessetes. Per tant, jo no sé si la proposta que vostès fan a
l'Ajuntament de Sineu en aquest sentit és subrogar les
contractacions, suposa un retard de la construcció o no, no
ho sé, m'imagin que sí, que a partir d'aquí hi ha d'haver una
tramitació administrativa que retarda, m'ho imagin almanco,
les certificacions d'obra. Ara, el que em preocupa és que
quan se signa un conveni entre la Conselleria, el Govern i
un ajuntament, m'ho imagin, i més per a la construcció que
té un cost al darrera, segurament, ja s'hauria plantejat i
planificat aquesta despesa econòmica. Per tant, a partir
d'aquí, no entenem per què s'ha anat returant el compromís
que, en principi, tenia i té el Govern, quan signa el conveni
amb l'Ajunta ment de Sineu.

En quin cap pot caber que un ajuntament s'ha de posar al
davant d'una despesa com la de la construcció d'un institut,
d'un centre educatiu, sigui el que sigui?, un ajuntament o
una mancomunitat, o, com en aquest cas, la Mancomunitat
del Pla es posa al davant a reivindicar un institut en el Pla a
causa del tarannà de la tipologia del perfil de l'alumnat, per
què? Perquè s'entén que a secundària, més si n'hi ha de 12
a 16 anys, és necessari que s'hi continuï, com a mínim, fins
als 14 anys, un determinat concepte educatiu i un determinat
model educatiu.

Defensam l'institut de Sineu en el Pla, jo crec que vostès
també hi donen suport, però entenem que des de la
Conselleria s'ha de ser responsable del que es va signar per
a l'institut de Sineu, sigui quin sigui el color polític que hi
ha actualment a l'institut de Sineu Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica,
té la paraula l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, i per acabar,
crec que hem donat, com no pot ser d'altra manera, sobrades
proves des de la Conselleria que mai, pel color polític de
cap ajuntament, hem decidit cap actuació en matèria
educativa.

A  mi m'agradaria explicar per què es falsa la
interpretació que s'ha fet, jo crec que des de Sineu, del
contingut del conveni, en qualsevol cas, el conveni és un
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document que es pot veure..., el conveni entre l'Ajuntament de
Sineu i el Ministeri és un conveni que a qualsevol instància, per
exemple, al Govern balear, es pot demanar i es pot oferir a les
senyores diputades i senyors diputats, perquè vegin quin és el
contingut exacte de les obligacions de les parts. El que diu el
conveni és que l'obra començarà en una data i que acabarà en
una altra, i que la construcció de l'institut de Sineu serà
finançada per l'Ajuntament de Sineu, i que quan acabin aquesta
construcció, començarà un primer pagament d'una part del
valor de la construcció per part del Govern balear que li farà per
finançar el que havia avançat l'Ajuntament de Sineu a
l'Ajuntament de Sineu; un segon pagament es produirà quan es
produeixi la recepció definitiva de l'obra, i un tercer pagament
es produirà un any després, pom més o manco. El que sí que es
marquen són unes dates per a cada una de les coses, quin any
es començarà a construir l'institut, quin any s'acabarà, quin any
es rebrà, i tot això.

Per tant, jo crec que no hem d'agafar parcialment, respectant
els interessos de l'Ajuntament de Sineu, dates. El conveni, ben
llegit, el que no diu és que el Govern balear en tal any ha de fer
un pagament, en tal altre, un altre, i en tal altre, un altre, el que
diu el conveni és que l'Ajuntament de Sineu es compromet a
pagar l'institut i que quan estigui acabat, el Govern balear li'n
pagarà una part, al cap d'un any, una altra, i al cap d'un altre
any, una altra. Això és el que diu el conveni i a això es va
obligar l'Ajuntament de Sineu.

El que no podem fer nosaltres, en l'estat actual, és pagar una
cosa a què no estam obligats, és a dir, no és una qüestió de
planejar els pagaments ni és una qüestió que Govern tengui o
no doblers per fer front a aquesta obligació, és que no pot fer
front a aquesta obligació, aquesta és una obligació de
l'Ajuntament de Sineu, no és una obligació del Govern balear,
per tant, per molt que vulgui, què hem de fer?, què he de dir a
l'interventor i al tresorer? Paguin ics milions a l'Ajuntament de
Sineu, em diran que no, i amb raó, amb quin suport jurídic
poden autoritzar aquests pagaments? Per això mateix, jo volia
cercar una via alternativa, la via de la subrogació, perquè tot
aquest conveni pogués deixar-se de banda i poguéssim fer-nos
càrrec precisament d'aquests pagaments, pagaments que volem
fer però que no podem fer perquè l'obligació és d'una altra
administració.

Vostè em diu en quin cap pot caber que l'Ajuntament de
Sineu hagi de fer front a aquests pagaments, idò, almanco a un
cap, que és el cap del batle de Sineu, que és qui va signar el
conveni, el batle de Sineu va signar el conveni i va
comprometre el seu Ajuntament a una sèrie de pagaments. Jo
crec que és un ajuntament petit, que té un pressupost petit? Sí,
però el sabrà millor que jo la seva capacitat financera, no crec
de la responsabilitat d'un càrrec polític que signàs un conveni
pensant: Bé, ja passarà qualque cosa i m'ho arreglaran.

En qualsevol cas, com que l'interès educatiu, jo pens que
està per damunt de tot això, hem d'arreglar aquest assumpte,
aquest centre s'ha d'acabar i aquest centre ha d'estar en marxa
el curs que ve. Jo estic absolutament convençut que aquest
centre estarà en marxa el curs que ve i que podrem, per la via
que ens indiquin els tècnics, amb contractació administrativa,
solucionar aquest assumpte per poder fer els pagaments a
l'empresa adjudicatària per part de l'Ajuntament de Sineu de la
construcció d'aquest institut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1009/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal d'educació transferit no universitari.

Passam a la següent pregunta, RGE número 1009/99, del
Sr. Tejero i Isla, sobre personal d'educació transferit no
universitari. Per formular la pregunta, té la paraula el diputat
Sr. Tejero i Isla. 

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller i Sra. Secretària
General Tècnica, gràcies per la seva assistència i per la
paciència que tothom ha tingut, per un malentès,
probablement, encara que no imputable a cap de nosaltres.

La sèrie de preguntes que jo he pensat es poden tipificar
en tres tipus, aquesta primera, un grup segon referit a uns
expedients de contractació, i un tercer referit a l'Oficina
d'Informació Educativa, famosa darrerament per diferents
motius.

La primera pregunta ho és a conseqüència de no haver
estat contestada per escrit, és una pregunta posada per escrit
fa temps, i encara que la redacció, jo mateix he d'entendre
que no la vaig revisar, no sigui tan precisa com a mi
m'ahgués agradat, el que sí que és clar és que es demana el
nombre de personal transferit. Teòricament, es pot resoldre
des del meu punt de vista amb una taula de tres entrades, per
un costat, per illes, per les categories següents, que
s'estableixen en aquesta pregunta, i per llocs de feina. Ja
sabem que l'1 de gener del 98 hi va haver unes
transferències en virtut dels acords de la Comissió Mixta,
pels quals es du a terme una quantitat més o menys
estipulada, uns 7.000, de personal professorat, però a més a
més hi ha personal laboral i personal no docent. En aquest
sentit és que fem la pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. El que no li puc contestar és
com varen ser transferides aquestes persones per illes,
perquè aquestes persones varen ser transferides, totes, com
a personal transferit a la comunitat autònoma i, per tant,
varen ser transferides en bloc, amb una destinació, això sí,
aquells que en tenien, a un centre educatiu de les quatre illes
balears.

Ja per contestar, les dades que sí que li puc facilitar, li
diré que el personal funcionari no docent constitueix un
col•lectiu de 190 funcionaris, classificats de la següent
manera: 186 per a personal funcionari no docent amb
destinació definitiva a la comunitat autònoma de les Illes
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Balears, i 4 són personal funcionari no docent amb destinació
definitiva a la comunitat autònoma de les Illes Balears i
destinació de servei fora de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; el personal laboral està constituït per 408 persones; el
personal funcionari, 200. Constitueix un col•lectiu de 5.480
mestres i professors, classificats de la següent manera: 5.454,
persona funcionari docent amb destinació definitiva a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i 26, persona
funcionari docent amb destinació definitiva a la comunitat
autònoma de les Illes balears i destinació de serveis fora de la
comunitat autònoma. A més d'aquest personal, foren transferits
998 interins de quota completa i 277, de substitucions. Tota la
documentació relativa a aquest traspàs de competències, com
és normal, és en poder de la Comissió Mixta de Transferències,
que és qui al llarg d'aquests mesos ha fet feina, com és la seva
competència, la seva obligació, en relació amb qualque errada
que hi pogués haver a la llista de tot el personal amb el seu
centre de treball i l'illa on estava aquest centre, que es va
publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat de 14 de gener de 1998,
amb un suplement per a aquest personal transferit a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del  torn de rèplica?
Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1025/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 566/98 de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports. 

Passam, per tant, a la Pregunta 1025/99, del Sr. Tejero i Isla,
sobre expedient 566/98 de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports. Per formular la pregunta, té la paraula el diputat Sr.
Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat mes de desembre, el dia
de la nit de Nadal, sortí publicat en el Bocaib un expedient,
l'expedient número 24907..., bé, l'expedient 566/98, referit a la
creació, posada en marxa i gestió d'una oficina d'informació
educativa. En un termini d'execució de quatre anys, la forma...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tejero, perdoni, disculpi.

Pregaria als senyors diputats que guardin silenci, perquè, si
no, es fa difícil de dur a terme el reglament parlamentari. Molt
bé. Moltes gràcies.

Pot continuar, Sr. Tejero, perdoni.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Comentava que la forma
d'adjudicació d'aquest expedient es feia per concurs i que la
presentació de les ofertes acabava a les 12'00 de dia 3 de
febrer de 1999. Per tant, la pregunta és molt senzilla,  i
supòs que la resposta ha de ser igualment senzilla: Quines
han estat les ofertes presentades a aquest expedient a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports? Una pregunta.
Segona: quan se'n preveu la resolució? Tercera: quines són
les empreses adjudicatàries, si n'és el cas i si s'hagués
resolt? I quarta: a quina partida pressupostària s'adjudicarà.
Això és tot. Gràcies.

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 (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant a les ofertes presentades
a aquest expedient de contractació, n'hi va haver dues, una
era de l'empresa Medios de Relaciones Públicas S. L., i
l'altra, Mallorca Informática de Servicios Administrativos
S.L.

Quina partida pressupostària s'hi havia previst?
L'afectació de la despesa relacionada amb aquesta
adjudicació era, o és, la partida 1310142210122709.0. Ara
bé, en relació amb l'adjudicació, i per tant, amb la prevista
adjudicació, tal com es va debatre en aquest Parlament fa
quinze dies, si bé ho record, i tal com va defensar en nom
del Grup Parlamentari Popular i en nom també del govern
balear, com és natural, el portaveu del Partit Popular,
aquesta contractació s'ajornava fins després de les properes
eleccions, en atenció a les inquietuds de qualque grup
parlamentari, donat el volum econòmic d'aquesta
contractació. Així ho va manifestar el portaveu del Grup
Popular, d'acord amb el Govern balear, i aquesta és la
intenció del Govern balear, no realitzar la contractació
d'aquesta Oficina, en què creu, en aquests moments, i per
tant, no resoldre aquest expedint de contractació i no
adjudicar-lo fins que no passi aquesta convocatòria
electoral, i per tant, deixar la decisió al Govern que resulti
de la pròxima convocatòria autonòmica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de
rèplica? Té la paraula el diputat Sr. Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Bé, en
qualsevol cas, no sé si el Diari de Sessions podrà dir el que
el portaveu del Grup Popular en aquell moment va dir, que
probablement es podria tenir en consideració l'ajornament,
però no ho va donat per dit, vostè ara sí que ho dóna per dit;
per tant, són dos aspectes clarament diferents, dels quals ens
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alegrem, en primer lloc, perquè una quantitat de 360 milions de
pessetes és suficientment important, almenys per què se'n parli
en aquest Parlament, com es va fer.

És curiós, aquí entrem en un altre àmbit, perquè precisament
ahir vostè mateix va comentar que l'empresa adjudicatària, fins
ara, era una altra, segons tinc anotat, Maser GSB Unidad
Temporal de Empresas, aquí ja no són unitats temporals
d'empreses les dues que s'hi han presentat, sinó societats
limitades, que, lògicament, supòs que tendran el seu..., segons
demanava l'expedient, m'imagin tot el seu expedient en regla en
el Registre Mercantil i poder saber quina és la seva
especialització i les seves qualitats. Sí que m'agradaria
demanar-li, si fos possible, encara que no sigui dins aquesta
pregunta, ha comentat que està paralitzat, de la qual cosa ens
alegram, i bé està que no s'hagi resolt, no sabem quin és el
motiu, però bé està, no en atenció a inquietuds, jo crec que ha
de ser en atenció a tots els ciutadans de les Illes Balears, que
entenc que hauria estat bastant difícil de "vendre" una actuació
d'aquest caire amb poc temps que falta per a unes eleccions. Sí
que m'agradaria demanar-li, si és possible, què passa en aquesta
situació, perquè li puc dir que personalment dimecres passat
vaig anar a la fira Didàctica, i vaig demanar a l'estand de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports sobre l'oficina
d'informació educativa, que suposadament existeix, encara que
ningú no sabia res, tothom, per dir-ho d'una manera castissa,
mirava cap al cel quan demanaves per aquesta oficina
d'informació educativa, i no hi havia cap informació per a
qualsevol persona que hagués sentit la famosa oficina aquesta,
que ja sap vostè que a un dels telèfons contesten a un "mesón".
Però només m'agradaria dir-li, si és possible que ho pugui
contestar, què passa en aquest intermezzo que es resolgui amb
aquesta oficina, i després va lligat a una altra pregunta que li
faig després, però en aquest sentit sí que m'agradaria que
pogués respondre a aquesta pregunta en concret. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica té la
paraula l'Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. En tot cas, jo crec que les paraules
del portaveu del Grup Popular i les meves avui no són
contradictòries, en tot cas seran complementàries, i jo de les
paraules del portaveu, no sé si perquè, per molts de motius
m'entenc millor amb ell que vostè, jo vaig entendre el que jo he
dit avui, i per tant, jo crec que de les paraules del Grup Popular

es podia, o jo almenys entenia que es paralitzava aquesta
contractació.

Quant a la qüestió que vostè fa, entre societats i unions
temporals d'empreses, unions temporals d'empreses no són
cap tipus societari, tipus societari són societats limitades,
societats anònimes, etcètera, i aquestes societats es poden
unir temporalment per concórrer a un procediment, a una
contractació administrativa, en la forma d'una UTE, d'una
unió temporal d'empreses. I naturalment, sigui en forma
d'unió temporal d'empreses o sigui en qualsevol tipus
societari que la legislació mercantil admeti, els concurrents
a una contractació administrativa només poden ser
adjudicataris d'aquesta si compleixen amb tots els requisits
administratius i mercantils que s'exigeixen a la legislació de
contractació pública i en els plecs de clàusules
administratives particulars d'aquell expedient.

Quant al fet que els ciutadans es queixen, jo crec que si
qualque cosa es queixen, i moltes vegades amb raó, els
ciutadans és de la falta d'informació, que volen més
informació. I per tant, i per aquest motiu, jo pens que és
molt bo que hi hagi una oficina d'informació educativa,
endemés de moltes altres actuacions que pot posar en marxa
una administració pública, aquesta oficina o un altre tipus
d'oficina, amb aquests adjudicataris o amb uns altres
adjudicataris. Jo també crec que d'ençà que es va posar en
marxa aquest projecte, i tal vegada per això, les persones,
supòs que funcionaris de la Conselleria, que són a les quals
se'ls demana l'opinió, el parer sobre l'oficina d'informació,
baixen o pugen el cap; jo crec que al voltant de tot això hi
ha hagut un autèntic bombardeig polític, no només dels
partits polítics, també de molts altres agents al sistema
educatiu, en contra d'aquest projecte i en contra de tot el que
tengui a veure amb aquest projecte; i clar, això al final a la
sensibilitat de la  persona que li demana crea aquestes
reaccions, perquè la veritat és que és molt bo de fer
desqualificar per part de tots una iniciativa com aquesta, que
em continua pareixent una iniciativa esplèndida, que esper,
si nosaltres guanyam -que estic segur que guanyarem- les
eleccions, posar en marxa després d'aquestes eleccions, i en
qualsevol cas, perquè ningú no tengui cap dubte que no hi
ha cap altre interès que aquest del servici públic, jo no tenc
cap inconvenient, ni ningú en el Govern no té cap
inconvenient en ajornar aquesta decisió de contractació per
un període llarg dels serveis d'informació educativa per
després d'aquesta convocatòria electoral. El que sí que hem
demanat, naturalment, al serveis jurídics de la Conselleria,
i si és necessari el demanarem als serveis jurídics de la
Comunitat Autònoma, és el procés de tota aquest interval
entre el debat que es va produir en el plenari d'aquest
parlament i els dies després de la convocatòria electoral,
com s'ha de tractar des del punt de vista de la gestió i del
punt de vista jurídic, i jo estic a l'espera que els serveis
jurídics i els serveis de gestió de la Conselleria em puguin
donar resposta en breu, i la resposta que em donin serà la
resposta que tiraré endavant com a responsable educatiu del
Govern balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1026/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedient 14/99 Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports.
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I.5) Pregunta RGE núm. 1027/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 16/99 Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
 

I.6) Pregunta RGE núm. 1028/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 15/99 Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
 

I.7) Pregunta RGE núm. 1029/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 17/99 Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
 

I.8) Pregunta RGE núm. 1030/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 18/99 Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
 

I.9) Pregunta RGE núm. 1031/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 12/99 Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
 

I.10) Pregunta RGE núm. 1032/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 13/99 Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Passam a la pregunta 1026/99, del Sr. Tejero i Isla, sobre
expedient 14/99 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
Per formular la pregunta té la paraula el diputat Sr. Tejero i
Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, si no hi ha inconvenient per
part del conseller i per part de la presidenta, podria agrupar
aquestes preguntes, que són 7 seguides, referents a uns
expedients, i faria una o dues intervencions i res més, si no hi
ha cap inconvenient, en lloc de repetir cada vegada el mateix.
I així mateix, si per part del conseller les dades que hagi de dir
les té escrites i ens les dóna a través de la Presidència, jo no
tendria cap inconvenient; el que passa és que sí m'agradaria fer
un esment inicial, agafant les 7 preguntes, si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord, li demanarem en aquest cas a l'Hble. Conseller si
te a bé contestar-les per escrit, o si prefereix poder-les contestar
en comissió.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Jo no tenc cap inconvenient, com és natural, en passar-les
per escrit. La qüestió és que segurament no podrà ser avui
mateix, perquè en les respostes que duia preparades tenc notes
meves, però em compromet que demà mateix aquest parlament
tengui les respostes escrites.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està d'acord, Sr. Tejero? Vostè és qui formula les
preguntes, si s'avé al que ha dit el Sr. Conseller, en el sentit
que pugui rebre vostè a partir de demà les preguntes per
escrit.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Exactament, el que passa és que si és possible
m'agradaria fer una intervenció genèrica en lloc de 7
intervencions, una intervenció relativa a les 7 preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord, no hi ha cap inconvenient. Llavors agruparíem
les preguntes registrades amb els números 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031 i 1032. La 1033 la deixam a part.
D'acord, doncs fins a la 1032. Té la paraula el diputat Sr.
Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat dia 8 de febrer el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, número 17
extensió, que per cert, a una de les illes petites on vivim
arriba amb una mitjana de 5 o 6 dies després, varen
aparèixer uns expedients, en aquest cas 7 expedients,
realment uns anuncis de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports. Realment és curiós que a aquestes alçades de
legislatura, i no responent a cap dels programes que estaven
contemplats a la llei pressupostària de 1999, i eren relatius
tots ells, el primer a un programa sobre danses tradicionals
de les Illes Balears, amb un pressupost de 16 milions de
pessetes, el segon expedient relatiu a les formes tradicionals
de llengua a diferents sectors de la societat mallorquina -
curiós- amb un pressupost de 23 milions de pessetes; el
tercer expedient relatiu a un programa sobre oficis
tradicionals de les Illes Balears, amb un pressupost de 30
milions de pessetes; el quart expedient relatiu a un programa
sobre el patrimoni històric de les Illes Balears, pressupostat
en 35 milions de pessetes, tenint en compte que dins la Llei
del patrimoni, aprovada al final de l'any passat, no apareixia
cap mandat ni esment a la Comunitat Autònoma, ni en la
memòria de gestió pressupostària; el cinquè apartat, referit
a la difusió a través de mitjans de comunicació d'anuncis,
comunicacions i publicitat del Govern balear, una mica
sospitós, sent benèvol, quan a més hi ha unes altres
conselleries, com la d'Agricultura, que afegeix 60 milions
de pessetes, en aquest cas 20 milions de pessetes, per uns
períodes de temps molt breus; el sisè expedient ve referit a
un programa de narració de contes tradicionals de les Illes
Balears, rondalles, també amb un pressupost de 14 milions
de pessetes; i el darrer expedient, relatiu al programa sobre
la vida de Fra Juníper Serra, amb un pressupost de 18
milions de pessetes.

Com que entenem que en primer lloc no és, al nostre
entendre, i per açò ho demanam, no podem fer una altra
figura parlamentària per mor de la qüestió de temps, no
estava en la memòria de la Conselleria del pressupost de
1999, de vegades es pot interpretar com a discriminatori, no
es pot dir que a un Govern de tota la Comunitat Autònoma
hi hagi diferents expedients que només es refereixen a fets
molt puntuals, que no abastin des del nostre punt de vista
tota la comunitat; com que el termini de tots ells ha passat,
ja que segons l'expedient acabava a les 12 hores del vint-i-
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setè dia a partir de la publicació, la publicació va ser el 8 de
febrer, per tant han passat els 27 dies; sí que ens demanam de
tots els expedients, independentment de la intervenció que
pugui fer el conseller: primer, quines han estat les ofertes
presentades de cadascun dels 7 expedients; quan està prevista
la seva resolució, si ens pot dir el mateix que els altres; quines
són les empreses adjudicatàries, si s'ha fet la resolució; i a quina
partida pressupostària s'adjudicarà.

Això és la intervenció que m'agradaria que si el conseller,
com ha dit, ho pot contestar genèricament i després donar-nos-
ho per escrit, quedarien fetes totes aquestes preguntes. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo he de discrepar absolutament
amb el que diu vostè, que aquesta ja no és època de posar en
marxa aquests projectes. Jo crec que un govern és responsable,
ha de governar fins al darrer dia, i per tant que tan bo és el
darrer dia com el primer de la legislatura per posar en marxa
projectes, i que les teories, l'altre dia vaig sentir representants
del Consell de Mallorca que ho deien, les teories que en els
darrers sis mesos val més no fer res per, en tot cas, no molestar
ningú, crec que mai no han ser acceptades per ningú, i molt
manco pel Govern balear, que ha de governar fins al darrer dia,
i en aquest sentit es posen en marxa, entre d'altres, aquests
expedients de contractació, uns expedients dels quals jo li
facilitaré per escrit tota la informació que tenguem. Tots ells
crec que aniran adscrits a la mateixa partida pressupostària, la
partida 13201 455201 64000. També li passaré qui ha
concorregut, i ja li avanç que al dia d'avui no estan adjudicats
aquests expedients, perquè dins el procediment que ja ha
acabat, de presentació d'ofertes, encara no hem arribat al
moment de l'adjudicació d'aquests contractes. Per tant, aquests
contractes no estan adjudicats, si bé vostè té raó, en el sentit
que ha acabat ja el període fixat per a presentació de licitadors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?
Té la paraula el diputat Sr. Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això de l'època o no l'època és
un debat que no fa falta perllongar molt. Són quatre preguntes:
Les ofertes presentades m'ha dit que me les donarà per escrit;

quan està prevista la seva resolució, m'ha dit que no s'ha
resolt fins ara, però la pregunta és quan està prevista la seva
resolució, no si està resolt o no; la partida pressupostària ho
ha comentat, no he pogut prendre nota, però supòs que m'ho
donarà per escrit; i quines són les empreses adjudicatàries,
si n'és el cas, com que no n'és el cas, pel que m'ha dit queda
contestada, però sí que mancaria que contestés quan està
prevista la seva resolució, a més de donar-nos la
documentació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tejero. Pel torn de contrarèplica té la
paraula l'Hble. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres creim que aquesta
adjudicació, seguint els tràmits normals procedimentals, es
realitzarà d'aquí a 15 dies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 1033/99, de l'Hble. Sr.
Diputat Xavier Tejero, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cost de l'oficina d'informació educativa.

Passam a la darrera pregunta, registrada amb el número
1033/98, del Sr. Tejero i Isla, sobre cost de l'oficina
d'informació educativa. Per formular la pregunta té la
paraula el diputat Sr. Tejero i Isla.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornem-hi, a la famosa oficina
d'informació educativa, una oficina que es va obrir d'una
manera una mica rocambolesca, pel que sembla, no sabem
si amb premeditació i amb certa traïdoria, independentment
dels debats que es puguin tenir de la seva virtualitat o la
seva funcionalitat; vostè mateix ha dit que les opinions són
diferents, que hi ha hagut un bombardeig -són paraules que
jo he pres de vostè- en contra, no crec que sigui per
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casualitat, no només pels grups parlamentaris de l'oposició, i
que s'ha desqualificat. Jo crec que no és qüestió de
desqualificar, sinó tal vegada -i ja li dic que és un debat
complementari- d'haver complert la seva funció. El que sí que
està clar és que aquesta oficina d'informació educativa es va
crear, i fa menys d'un any que funciona. La pregunta concreta
és: des de la seva creació fins al 28 de febrer del 99, quin ha
estat el cost d'aquesta oficina? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. El cost d'aquesta oficina va ser de
57.311.482 pessetes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estic agraït i, com diria un anterior
president, astorat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

No, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No vol contestar? Moltes gràcies.

Doncs, acabades les preguntes, agrair també de nou la
presència de l'Hble. Conseller de Cultura, Educació i Esports de
les Illes Balears, Sr. Manuel Ferrer i Massanet, junt amb la
secretària general tècnica de la Conselleria, Sra. Conxita
Sartòrius; i per acomiadar el conseller, atès que probablement
serà la darrera comissió de cultura, doncs agrair a tots els
portaveus de tots els grups el seu to sempre cordial totes les
vegades que ha comparegut l'Hble. Conseller, i també a l'Hble.
Conseller cap als portaveus, pel nivell que s'ha assolit en
aquesta comissió. Moltes gràcies a tots.

(Aplaudiments)

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4957/98, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, sobre juntes o
delegacions insulars de federacions esportives.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA  SRA. PRESIDENTA:

(...) número de registro 4957/98, del Grupo Parlamentario
PSM-Entesa Nacionalista, sobre juntas o delegaciones insulares

de federaciones deportivas. Para defender la proposición
tiene la palabra el Sr. Portavoz del Grupo PSM.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Decret 59/86, de dia 23 de
maig, que regula les federacions esportives de les Illes
Balears, en el seu article 34 preveu que aquestes federacions
podran descentralitzar el seu funcionament a les illes de
Menorca i d'Eivissa quan es consideri oportú, amb la
creació de juntes insulars o de delegats insulars. Aquest
mateix decret estableix que els estatuts de cada federació
regularan aquestes juntes, i preveu dues maneres d'elegir-la:
la votació dels membres federats d'aquella illa, i pel
nomenament directe del president de la federació balear.
Aquesta darrera manera ha provocat, almanco a l'illa de
Menorca, alguns problemes perquè el president de la
federació nomenava delegats en contra de l'opinió dels
membres federats d'aquella illa, dels clubs d'aquella illa, que
volien que el delegat comarcal fos una altra persona, i açò
creava una disfunció, nosaltres entenem una situació poc
democràtica, perquè els electors menorquins que elegeixen
el president de la federació volien que a Menorca una
persona determinada fos la delegada d'aquesta federació a
la nostra illa, i veien com el president de la federació
nomenava una altra persona.

Nosaltres entenem que no hi ha d'haver cap problema
perquè els delegats de les federacions a les illes de Menorca
i d'Eivissa puguin ser nomenades directament pels propis
assembleistes, perquè hem de tenir present que aquestes
delegacions i aquestes juntes tenen unes funcions purament
administratives, que la caixa econòmica a nivell de
federació és balear, és a nivell de comunitat autònoma, i que
la capacitat de decidir és molt minvada, ja que les
federacions esportives es varen constituir amb una
concepció d'Illes Balears, amb una concepció de comunitat
autònoma i no amb una concepció insular. Per tant, les
tasques que tenen aquestes delegacions, aquestes juntes o
els delegats, són molt limitades, i sobretot açò, que en el seu
funcionament disposen de molt pocs recursos, ja que les
caixes econòmiques són a nivell balear. Per tant, entenem
que no hi ha d'haver cap tipus de problema perquè els
assembleistes puguin elegir els seus delegats i les seves
juntes de la federació a nivell comarcal, i per açò proposam
que el Govern balear modifiqui el decret que regula les
federacions esportives, en el sentit que sempre s'hagin
d'elegir els delegats o les juntes de la federació insulars pels
membres de cadascuna de les Illes. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat).

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposta ja va ser
discutida en el Consell Insular de Menorca, presentada
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també pel Grup del PSM, vàrem manifestar el nostre acord fa
uns mesos en el Consell Insular de Menorca, i com que no hem
canviat l'opinió, també serà el nostre acord i suport en aquesta
sessió d'avui al Parlament. L'organització i funcionament de les
federacions esportives creim nosaltres que pateixen dels
mateixos vicis moltes vegades que la Comunitat Autònoma,
una visió centralista de la Comunitat, que és territorialment
discontínua, i que les institucions, ja siguin polítiques o en
aquest cas federacions esportives, no contemplen. Per açò tot el
que siguin mesures, que no seria l'única, però aquesta sí que és
una, que els assembleistes puguin elegir els seus propis
representants a les federacions, creim que és lògica i normal, i
democràtica, i per tant creim que s'hauria de donar suport
unànime a aquesta proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. La
filosofía de esta proposición no de ley parece adecuada y
conforme a lo que piensa nuestro grupo, que realmente la
descentralización y buscar la mayor democratización dentro del
mundo del deporte, especialmente dentro de las federaciones
deportivas es un objetivo loable, y parece que esta proposición
no de ley lo sigue, pese a los problemas que pueda tener con
según que tipo de federaciones, en virtud de su tamaño, de sus
condiciones, etcétera, pero en principio nos parece más correcto
el sistema de designación de los representantes de las juntas
insulares a través de asambleas que a través de digitación por
parte del presidente de la federación balear correspondiente.
Por eso nuestro grupo votará a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem en contra, supòs
que tots ho esperaven. Jo crec que en aquesta proposició no de
llei, de totes maneres, s'haurien de distingir dues coses: aquí
parlen que s'han d'elegir els delegats insulars i les juntes
insulars; i aquí es diu que els delegats insulars i les juntes
insulars s'haurien d'elegir, o el que es demana, per una
assemblea general que tothom pugui votar. Jo crec que hi ha
una cosa claríssima: el delegats insulars, si els han de votar,
serà tot el contrari del que diuen en aquesta proposició no de
llei, ja que el normal és que el delegat d'una federació a una illa

sigui una persona de confiança del president de la federació.
Si han d'elegir un senyor que no sigui de la seva confiança,
el que armarem serà un bon guirigall dins la federació.

De totes maneres, la veritat és que crec que el proposant
d'aquesta llei no s'ha llegit aquest decret, perquè aquest
decret diu clarament que es poden triar dues maneres per
elegir-la, per votació o nomenat directament pel president
de la federació balear. L'article 2.3 d'aquest decret diu
clarament que les federacions esportives s'han d'estructurar
i funcionar d'acord amb els principis de representació
democràtica dels seus membres, i actuar d'acord amb els
principis de coordinació, eficàcia i col•laboració. L'article
3 de l'esmentat decret estableix que correspon a les
federacions esportives de les Balears planificar, promoure,
dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la
tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats,
disciplines i especialitats esportives a les Balears, i en
general disposar el que convengui per a la millora de la
pràctica de les modalitats i disciplines esportives previstes.

Aquest decret estableix a l'article 34 que les federacions
esportives podran descentralitzar el seu funcionament a
aquestes illes quan ho considerin necessari. Jo crec que amb
aquest article vol dir que cada federació podrà promoure
una assemblea i votar i fer l'elecció d'aquestes juntes, es
podrà fer sense que hi hagi una proposició no de llei, que jo
crec que la proposició no de llei a aquestes hores el que
faria seria llevar força a aquest decret. Jo crec que la
proposició que els delegats insulars i les juntes insulars
hagin de ser sempre elegits pels membres delegats de cada
illa va en contra de l'esperit de la lliure resolució sobre el
particular que tenen les federacions esportives. Cadascuna
de les federacions esportives de les Illes Balears podran fer
la votació personal, lliure, igual, directa i secreta de tots els
membres de l'assemblea general, i d'aquesta manera ells
podran decidir el seu funcionament o la descentralització, i
d'aquesta manera ells ho podran elegir així com creguin, de
la manera més democràtica. 

Per tant, crec que a aquestes hores al que no hem d'anar
és a ficar una proposició no de llei que intenti canviar per
complet tot aquest decret, perquè aquest decret diu
clarament que cada federació podrà elegir els seus
representants així com creguin convenient. Per tant, crec
que no té sentit, i per aquest motiu nosaltres votarem en
contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Jo em pens que els diputats i les
diputades som conscients de les dimensions de cadascuna
de les illes de la nostra comunitat autònoma, i després
també de la participació en el món esportiu de cadascuna de
les Illes, que evidentment açò fa que hi hagi un determinat
nombre d'assambleistes molt superior a l'illa de Mallorca
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que a les illes d'Eivissa i de Menorca. Per tant, possiblement
amb els vots només de l'illa de Mallorca es pot treure un
president de la federació, i aquest serà el que delegarà, hi vagin
bé o no els assembleistes de Menorca i d'Eivissa, és la que
nomenarà el delegat insular a aquestes illes. Nosaltres creim
que per les potestat que aquesta mateix decret dóna a aquests
delegats insulars, que són ben poques i ben minses, ja podria
tenir també una tasca de representació dels clubs i dels federats
en aquestes illes davant la pròpia federació, que és evidentment
que el Decret de regulació de les federacions és molt centralista
i està concebut com l'elecció del president, que és qui talla i cus
quant al món de l'esport d'aquella..., en el món de l'esport.

Nosaltres l'únic que volem és més democràcia, i açò es fa
amb la participació i amb el vot directe. Tots ja sabem que els
assembleistes poden participar a l'assemblea general de la
federació, però creim que una qüestió molt més neta i molt més
democràtica seria que els delegats insulars i les juntes insulars
poguessin ser elegits pels assembleistes de cada illa. Que açò
pot produir, que ha produït problemes, ja ho havia esmentat en
la meva primera intervenció; quan un delegat ha estat conflictiu
o s'ha enfrontat o ha plantejat una sèrie de problemes al
president balear d'unes determinades federacions, evidentment
ha estat cessat fulminantment i ha estat nomenat un altre més
d'acord amb la seva línia i amb la seva manera de fer, però no
és menys cert que, evidentment, tots els problemes que el
delegat podia plantejar d'acord amb l'opinió majoritària dels
clubs, és evident que han estat obviats per la federació.

Per tant, nosaltres mantenim la nostra proposició no de llei,
no creim que açò sigui modificar de dalt a baix el decret que
regula les federacions, sinó que és més bé una tímida passa
perquè la participació sigui molt més democràtica i no tan
digitalitzada en favor dels presidents de les federacions a nivell
balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús del torn de
contrarèplica? Moltes gràcies.

Passaríem, per tant, a la votació del text de la proposició no
de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda per tant rebutjada la
proposició no de llei 4957/98. 

I abans d'aixecar la sessió, senyores diputades i senyors
diputats, m'agradaria, en nom de la Mesa, fer extensiu el
nostre reconeixement a tots els membres de la Comissió i,
com no, a tots els grups parlamentaris, pel seu esforç durant
aquesta legislatura a contribuir al fet que la cultura,
l'educació i els esports de la nostra comunitat puguin assolir
els més alts nivells possibles.

Moltes gràcies, i també vull agrair al lletrat titular de la
Comissió tot el seu assessorament. I havent acabat la sessió,
s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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