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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
comissió d'avui. Els demanaria, en primer lloc, si es produeixen
substitucions.
EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:
Joan Ramonell substitueix Pere Rotger.
EL SR. RAMON I JUAN:
Miquel Ramon substitueix Josep Portella.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ramon.
LA SRA. AMER I RIERA:
Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Sofía hernanz.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Amer.
Passam, idò, al debat del punt únic de l'ordre del dia relatiu
a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 3270/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exposicions temporals
itinerants durant l'any 2000.
La primera pregunta és la RGE núm. 3270/99, relativa
a exposicions temporals itinerants durant l'any 2000. Per
formular la pregunta, té la paraula l'Hble. Diputat Sr.
Gornés i Hachero.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bon dia. Avui
farem un monogràfic, sembla, amb aquest diputat. La
primera pregunta que li plantejam fa referència a un acord
que es va prendre el novembre de l'any 97 en aquesta
comissió de Cultura, on es va votar per unanimitat una
resolució que en grans termes instava el Govern de les Illes
Balears a promoure la realització d'exposicions itinerants
que tinguessin per origen les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, per fomentar la creativitat i la
producció artística insular amb la participació dels consells
insulars. Des de llavors, dues grans exposicions han estat les
que han rotat per les Illes, una procedent d'Eivissa que
combinava arts plàstiques i poesia, i una altra, la de 29
artistes de Menorca que durant l'any 99 va rotar per les
diferents illes, totes dues amb una gran qualitat artística i
que varen comptar amb els corresponents elogis de la crítica
i amb un gran nombre de visitants a nivell popular.
La nostra pregunta va en el sentit de saber quina és la
política del nou govern en aquest sentit i si ens poden
avançar les iniciatives que hagin pogut preveure per a l'any
que ve. Sabem que la programació cultural i artística de les
Illes Balears és molt rica, que hi ha diferents entitats, tant
públiques com privades, que programen aquestes rotacions,
parl de caixes i bancs que tenen una àmplia programació
d'abast interinsular en aquest sentit, i la pregunta
concretament va dirigida cap a quina és la previsió del
Govern en aquest sentit, cap als propers anys.
Gràcies.
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EL SR. LLETRAT:
Sr. President, si em permet, perquè en quedi constància, el Sr.
Gomila i Barber substitueix la Sra. Vadell, en funcions de
secretari de la comissió.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lletrat.
Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, en llegir l'enunciat de la
seva pregunta, no sé si és que ..., vaig interpretar que no es
referia únicament a exposicions d'itinerància, diríem, entre les
Illes Balears, sinó també possibles exposicions itinerants, tant a
nivell intern d'Illes Balears com cap a l'exterior, i a posta una
mica la meva resposta anirà cap aquí.
Jo diria que encara estam a una fase de contactes amb el món
artístic i a la fase de les reflexions sobre aquest tema, tot just
començam a tenir alguna cosa decidida, ara bé, en principi ens
plantejam treballar en dues variables. La primera consistiria que
el Govern dóna suport a propostes d'exposicions temporals
itinerants que li siguin plantejades des de l'exterior, en aquest
cas, aquestes exposicions li poden ser plantejades per un consell
insular, per una entitat cultural, per un galerista, per l'associació
de galeristes, etc., aquesta seria una de les dues variables. I l'altra
variable, la segona, seria impulsar la itinerància d'exposicions
temporals promogudes per la mateixa Conselleria de Cultura.
Aquí, ja hem començat a parlar amb l'Institud d'Estudis Baleàrics
per tal d'anar configurant un possible calendari d'exposicions,
més aviat relacionades amb aspectes fotogràfics i de tipus
documental que poguessin interrelacionar les diferents illes a
partir de la conjunció de temàtiques d'elements que fan
referència a unes mateixes temàtiques.
Creim que si volem que la qüestió de les exposicions
itinerants tengui una certa intensitat, és necessari combinar
aquests dos tipus d'itineràncies possibles.
Passant a coses concretes, que, ja li dic, no li amagaré cap
situació, encara no les tenim perfectament definides, n'hi ha dues
en concret que jo diria que han començat a caminar, una és
l'exposició que en aquests moments es fa a la Fundació Miró de
Palma, que és una exposició produïda per la Fundació Miró, i
evidentment per l'Ajuntament de Palma que és qui dóna suport
econòmic a la Fundació, i és una exposició centrada en una
publicació artística que hi va haver a Mallorca els anys setanta,
principis dels vuitanta, que es diu "Neón de suro" que va tenir
una considerable difusió internacional i que en aquests moments
ja tenim unes certes demandes d'aquesta exposició, no a les altres
illes, sinó a l'exterior de les Illes Balears.

I després també, es treballa per donar suport a una exposició
que ens ha estat proposada per una galeria de Hannover,
Alemanya, i una comissària crítica d'art de Balears per tal
que el proper estiu pugui oferir-se, en aquesta galeria de
Hannover, una mostra d'artistes de les Balears
contemporanis, que estan en fase de realització en aquest
moment, de la seva obra artística.
Aquesta és la situació el dia d'avui, confii que abans que
acabi l'any, lògicament, el tema estarà més concretat, encara
que no estarà concretat d'una manera absolutament tancada
en cap moment perquè en qualsevol moment estam
disposats a ser receptius a possibles propostes que en
aquesta línia se'ns facin, perquè creim que és important que
els artistes de les Illes Balears no tan sols circulin per les
diverses illes, sinó que també surtin a l'exterior i d'aquesta
manera confrontin les seves obres amb els gustos del públic
i artístics dels llocs on siguin exposats, i a la vegada, i per
què no?, en puguin treure un plus de reconeixement, de
prestigi i, fins i tot, de guany econòmic en la mesura que
d'aquestes exposicions se'n puguin derivar possibles vendes
o possibles contractacions en galeries d'altres llocs que a
partir de la visió de la seva obra puguin considerar-los
artistes interessants com per ser inclosos a la llista d'artistes
que representen.
Aquesta és la situació el dia d'avui. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, vol fer ús del seu dret
a rèplica?
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Conseller, la nostra
pregunta anava més dirigida cap al circuit interinsular, però
agraïm les informacions que ens ha fet arribar respecte
d'aquesta promoció exterior dels nostres artistes.
Havíem formulat aquesta pregunta perquè volíem saber
si aquest acord del Parlament, on s'instava a crear un
programa específic de circuit interinsular, es pretén
mantenir, si se li pensa donar continuïtat, pens que en part
m'ha donat resposta a aquesta pregunta quan ha anunciat
que es preveu dur una mostra d'artistes contemporanis a
Hannover, però la proposta que va aprovar aquesta casa
anava més dirigida cap al foment i la creativitat, fins i tot,
a la formació, dels artistes de les Illes Balears. sempre s'ha
dit que la nostra comunitat autònoma, per ser un territori
fragmentat, es desconeix bastant què és el que es fa a
cadascuna de les Illes per part dels respectius artistes que hi
treballen i que seria important, per intentar donar cos a
aquest compromís, fer aquesta rotació que ha d'implicar
necessàriament grans despeses ni grans costos de
macroexposicions. Nosaltres hem vist que al projecte de
pressuposts de l'any que ve hi ha una partida de foment de
la cultura interinsular, no sabem si concretament hi ha una
partida assignada per a aquest tipus de concepte, però, bé,
pensam que val la pena continuar amb aquesta iniciativa,
vistes les crítiques, la gran afluència de públic i sobretot els
contactes a nivell artístic i de creativitat que hi ha hagut
entre els diferents artistes de les nostres illes.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, per favor.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Gràcies, Sr. President. Estam d'acord que és important
mantenir aquest programa d'intercanvis d'activitats artístiques
entre les Illes, la nostra voluntat serà intensificar-lo i
evidentment, d'acord amb aquest doble criteri que li he dit, a
partir d'iniciatives pròpies de la Conselleria, i a partir de donar
suport a iniciatives d'altres, i evidentment dins els pressuposts de
l'any 2000 hi ha una partida dedicada als intercanvis culturals
entre les Illes, i una parcel•la important d'aquests intercanvis
culturals hauria de ser la relacionada amb el que puguin ser
exposicions artístiques, arts plàstiques en general, fotografies,
cultura, etc., etc. Està previst així.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.2) Pregunta RGE núm. 3398/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centres culturals de titularitat de l'Estat i
gestionats actualment pel Govern que no podran ser transferits
als consells insulars.
Passam a la segona pregunta, que és la RGE núm. 3398/99,
relativa a centres culturals de titularitat de l'Estat i gestionats
actualment pel Govern que no podran ser transferits als consells
insulars. Per formular aquesta pregunta, té la paraula l'Hble. Sr.
Diputat Josep Gornés.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Sí, Sr. President. Jo voldria demanar si es poden agrupar les
preguntes núm. 3398, 3399 i 3400, i a la vegada anunciar també
que estan formulades en sentit invers, en el sentit lògic de
l'argumentació, bàsicament perquè totes tres fan referència a la
mateixa cosa, però ens interessava, no només a aquest diputat
sinó als diputats d'aquesta comissió, que quedés constància de
quins són els centres que són gestionats directament per la
comunitat autònoma. Voldria saber si la meva petició s'accepta
o no.
EL SR. PRESIDENT:
Si és el desig del seu grup i el Sr. Conseller no hi té cap
problema, aquesta mesa no hi té cap inconvenient. Por procedir,
Sr. Diputat.

I.3) Pregunta RGE núm. 3399/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centres culturals de
titularitat de l'estat i gestionats actualment pel Govern que
es podran transferir als consells insulars.
I.4) Pregunta RGE núm. 3400/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centres culturals de
titularitat estatal gestionats pel Govern de les Illes Balears.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Les tres preguntes, com ja he dit, s'han articulat
d'aquesta forma perquè volem que quedi constància de
quins són actualment els centres de titularitat estatal que són
gestionats per la comunitat autònoma, i a rel de la
compareixença del Sr. Conseller, on ens va exposar el
programa de govern de la seva conselleria, a una de les
intervencions va fer un breu esment a aquests centres,
concretament va comentar que hi havia alguns centres que
segons la seva opinió podien ser transferits als diferents
consells insulars, i d'altres que no. La nostra pregunta va
dirigida en aquest sentit. Nosaltres també som de l'opinió
que hi ha alguns centres d'abast balear que és molt difícil
que es puguin transferir totalment als diferents consells
insulars, voldria que ens pogués concretar aquesta qüestió:
quins centres creu el Sr. Conseller que es poden transferir
als consells insulars.
Sabem que és una qüestió que no recull el pacte firmat
pel pacte de progrés, i és per això que ressaltam la
importància de poder afirmar aquesta qüestió, tot i més quan
al pacte s'especifica de forma reiterada que no hi haurà
duplicitat competencial en matèria de cultura, però, com
dic, no es fa cap comentari respecte d'aquests centres que,
per altra banda, desenvolupen una important tasca, rallant
per exemple dels diferents museus o de les biblioteques
públiques que, com dic, desenvolupen una tasca que
incideix directament sobre algunes de les competències
transferides als consells insulars. Sabem que és un tema
molt complex, perquè pensam que no s'ha reflexionat d'una
forma pública sobre aquesta qüestió, quines conseqüències
jurídiques pot tenir el traspàs d'aquests centres, les
conseqüències són idèntiques per a tots i cadascun dels
centres titularitat de l'Estat i gestionats per la comunitat
autònoma, es presenten problemes a resoldre com és la
titularitat dels béns que es troben dipositats a aquests
centres, es traspassa la titularitat, no es traspassa, queda en
mans de l'Estat, quedarà en mans de la comunitat autònoma,
tal i com diu la Llei de patrimoni històric de la comunitat
autònoma, serà la comunitat autònoma i, en el seu cas, els
consells insulars els que a partir d'aquest traspàs podran
assumir la titularitat d'aquests béns que estan dipositats,
com dic, a aquests centres, etc., etc.
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Nosaltres pensam que el marc legal, hi és, el marca el propi
estatut d'autonomia a l'article 39, on, entre algunes de les
competències, diu que els consells insulars podran assumir la
gestió d'aquests centres. Són alguns dels arguments que volen fer
arribar al conseller a través d'aquestes preguntes.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, pot contestar, si vol.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Gràcies. Jo també, lògicament, encadenaré la resposta a les
tres preguntes, en un ordre semblant al que ha proposat el Sr.
Gornés.
Bé, com vostè sap, els centres culturals i titularitat de l'estat
que actualment són gestionats pel Govern de les Illes Balears són
els següents: a Mallorca, l'Arxius Històric del Regne de
Mallorca, la Biblioteca Pública de Mallorca i el Museu de
Mallorca, que té una secció específica, que és el Museu
Etnològic de Muro que en depèn; a Menorca, el Museu de
Menorca i la Biblioteca Arxiu de Maó, o de Menorca, no?; i a
Eivissa, el Museu Arqueològic d'Eivissa i el Museu del Puig dels
Molins.
Vostè ha esmentat que la meva intervenció, no sé si a la
primera compareixença o a la presentació dels pressuposts, m'ha
dit, si no ho he entès malament, que jo vaig donar a entendre que
jo pensava que alguns centres no es podrien transferir, jo no crec,
per ventura vaig plantejar dubtes sobre algun cas concret, però
no vaig manifestar l'opinió que jo cregués que no, i aquí ja
passam a les dues preguntes següents. Quins centres culturals de
titularitat de l'Estat i gestionats actualment pel Govern de les
Illes Balears no podran ser transferits als consells insulars?
Jo li contestaria de la següent manera: per part de la
Conselleria d'Educació i Cultura, no hi ha cap apriorisme en
contra de la transferència d'aquests centres al consell insular
corresponent, consideram que haurà de ser en el marc, com vostè
ha dit, de l'Estatut d'Autonomia i de la Comissió Tècnica
Govern-consells, on s'haurà de resoldre aquesta qüestió. Una
qüestió que depassa l'àmbit estricte de la Conselleria d'Educació
i Cultura, vostè ha fet tota una sèrie d'aportacions de caràcter
reflexiu sobre aquesta qüestió, jo crec que són molt interessants
aquestes propostes reflexives que vostè fa, malauradament
reflexions que tampoc no es varen fer al moment que es va
traspassar de l'Estat al Govern de les Illes Balears, en el qual es
va passar, com si fos un paquet que tocava passar a un altre, però
sense fer el més mínim procés de reflexió sobre quin era l'estat
de la cosa que es traspassava, quins compromisos s'havien
d'assumir d'una banda i l'altra, etc., etc., de cara a la seva
dignificació, que la necessitaven; ara no sé què passarà, jo remet
a l'àmbit de la Comissió Tècnica Govern-consells insulars per
aclarir aquesta qüestió.

I la següent pregunta, quins centres culturals de
titularitat de l'Estat i gestionats actualment pel Govern de
les Illes Balears podran ser transferits als consells insulars?,
la resposta és molt senzilla: aquells que la Comissió Tècnica
Govern-consells decideixi. Per part de la conselleria, hi ha
l'actitud d'acceptar de manera absoluta la decisió de
l'esmentada comissió. És a dir, aquí hi ha uns possibles
acords polítics entre Govern-consells en el marc de l'Estatut
i en el marc de la Comissió Tècnica que, evidentment, seran
els que determinaran les passes que s'han de fer en aquesta
qüestió i en aquest responsable, en primera instància, de la
Conselleria d'Educació i Cultura, li sembla la fórmula
raonable.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, si vol exercir el seu
dret de rèplica?
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Sí, gràcies, Sr. President. Tenc el Diari de Sessions de la
compareixença del Sr. Conseller, de dia 21 de setembre del
1999 i, si em permeten, li comentaré les paraules tal com
estan recollides al Diari de Sessions. Diu: "Evidentment,
sembla que la tendència en general serà el traspàs d'aquests
centres culturals als diferents consells insulars; en alguns
casos, sembla del tot raonable, en altres casos, probablement
sigui més discutible, però aquí no és el moment ara, com és,
per exemple, el cas de l'Arxiu Històric del Regne de
Mallorca que és un arxiu que té una dimensió en molts
aspectes realment balear, però, en qualsevol cas, jo crec que
seria lògic que entre aquests diferents centres també
s'establissin uns certs mecanismes de coordinació i de
col•laboració i no fos cadascun d'ells un món absolutament
a part dels altres". La intervenció continua, però ja fa
referència a altres qüestions.
Nosaltres li fèiem aquesta pregunta perquè és una
qüestió que ens preocupa, si realment es decideix, jo crec
que sí, que està decidit, el que passa és que vostè o no ho
puc dir o no ho vol dir, quins són els centres que s'han de
traspassar als diferents consells, més que res perquè és una
qüestió de què ja n'hem parlat a l'anterior legislatura, si no
record malament, va ser una proposició no de llei d'Esquerra
Unida que va venir a aquesta casa o al consell insular, no ho
record exactament, on es demanava el traspàs d'una sèrie de
centres, d'alguns centres que vostè ha especificat avui aquí.
A nosaltres és un tema que ens preocupa, com dic, perquè
ens tornam a trobar amb la realitat geogràfica de la nostra
comunitat autònoma; veim que hi ha un repartiment
desigual d'aquests centres a les diferents illes, Eivissa té dos
museus arqueològics, tot i que un sigui una delegació, una
subseu d'un altre, però no té una biblioteca pública; a
Menorca hi ha biblioteca i museu; a Mallorca hi ha arxiu,
biblioteca, l'Arxiu del Regne de Mallorca, biblioteca i
museu. Com he dit abans, nosaltres estam d'acord amb el
raonament que almenys una d'aquestes institucions supera
realment l'àmbit insular, és extrainsular, almenys que
nosaltres sapiguem, l'Arxiu de Mallorca conté o té
dipositada documentació que abraça les tres illes, nosaltres
pensam que la idea a partir de la qual es va constituir aquest
centre realment transcendia l'illa de Mallorca, com vostè bé
ha dit.
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En el cas que es vulguin, realment traspassar aquestes
instal•lacions, veim que hi ha algunes illes que queden
descompensades, i és per açò que nosaltres li havíem formulat
aquesta pregunta, primer, per intentar aclarir quina és la postura
del Govern i, segon, per deixar constància del problema que es
podrà produir en el cas que es decideixi el traspàs total d'aquests
centres en primera instància. Els problemes, com vostè ja ha
pogut escoltar, seran bastant nombrosos en qüestions de tipus
tècnic i de tipus jurídic, però, com que veim que la línia política
que segueix el Govern, a rel de les demandes d'un determinat
consell donen passes cap a aquest sentit, volíem deixar
plantejada aquesta problemàtica en el cas que es volgués
emprendre alguna actuació en aquest sentit.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, per favor.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Sí, bé, jo, la primera cosa que vull fer és manifestar la meva
satisfacció perquè veig que hi ha una coincidència entre el que
vaig dir a la compareixença de principis de setembre i el que he
dit avui, vaig manifestar certs dubtes sobre alguna cosa, però en
cap moment no vaig dir ni ho he dit avui que hi hagués cap
apriorisme respecte d'aquesta qüestió. Totes aquestes coses que
planteja vostè, malauradament no s'han plantejat des del primer
dia que vàrem tenir aquestes competències, que s'hi hauria pogut
anar fent feina, tot plegat no ho hem fet, uns amb més
responsabilitats que els altres, i ara hi ha el perill que tampoc no
es facin amb la tranquil•litat que s'haurien de fer, però, ja li he
dit, hi ha un marc que és el marc de l'Estatut, el marc de la
Comissió Mixta i el compromís que és d'allò que jo en sé, de
transferir cultura, la resta de cultura als consells insulars, que a
mi em sembla bé, allò que vaig dir de la conveniència d'uns certs
àmbits de coordinació, continu pensant que seria absolutament
convenient a tots els consells insulars que haguessin de gestionar
cadascun dels equipaments, i la qüestió que vostè planteja de
l'Arxiu Històric, si bé és ver que té aquesta dimensió d'Illes
Balears, tampoc no té per què haver de ser impossible que, essent
la gestió exclusivament d'un consell, des de la gestió d'aquest
consell, es doni una certa veu en la definició de les funcions
d'aquest arxiu, en una visió retrospectiva, perquè és evident que
aquest arxiu, avui en dia ja no creix a nivell d'àmbit balear, sinó
que creix a nivell d'àmbit insular, en bona mesura, hi va créixer
en el passat, i se¡'n conserva la documentació d'aquest passat.
Perquè clar, aquí vostè `planteja una altra qüestió que seria el
possible creixement documental d'aquest arxiu a compte de la
documentació generada pel mateix Govern de les Illes Balears,
que això serà una documentació que a llarga pot tenir la seva
importància, però no té perquè haver d'anar a parar a l'Arxiu
Històric del Regne de Mallorca, suposant que sigui competència
del consell i es pot crear un arxiu ad hoc d'aquesta qüestió.

Respecte del tema de descompensament entre illes,
evidentment jo crec que el que hem de procurar tots plegats,
Govern o consells insulars, sobretot tenint clar que les Illes
estan descompensades totes, perquè si a una illa li falta una
cosa, a l'altra n'hi falta una altra, malauradament no som una
comunitat autònoma a la qual s'hagin fet grans inversions en
matèria cultura, d'infraestructures i tal i qual, per tant, jo
crec que el que hem de fer tots plegats, i especialment ho
han de fer els consells, que enguany en pressuposts de l'any
que ve, rebran un increment ben considerable dels seus
pressuposts, en relació amb els que havien tengut els anys
anteriors, una part dels quals es pot dedicar a
infraestructures culturals, ho ha de fer el Govern procurant
implicar-hi l'Estat, i per ventura, dins una línia de relacions
entre consells insulars, responsables de Cultura als consells
insulars, i Govern, tots plegats hem d'intentar espavilar-nos
per trobar recursos que permetin superar les múltiples
mancances que tenim, més que no retreure's uns als altres,
allò que ells tenen i nosaltres no tenim, que tanmateix això
no és res més que repartir-se la misèria. I el que hem de
procurar tots és superar tots plegats aquesta situació de
misèria cultural en molts d'aspectes amb què vivim a les
Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.5) Pregunta RGE núm. 3401/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament de la
construcció de noves escoles a Menorca.
Passarem, idò, a la cinquena pregunta, que és la RGE
núm. 3401/99, relativa a finançació de la construcció de
noves escoles a Menorca. Per formular la pregunta, té la
paraula el diputat Sr. Gornés.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta ve a rel d'unes
declaracions que va fer el conseller d'Educació i Cultura a una de
les seves visites a Menorca, on va dir que la necessitat de
construir noves escoles a Menorca requeriria un esforç
pressupostari que devia ser compartit pel consell insular, els
ajuntaments i, evidentment, el mateix Govern. En aquesta visita,
el conseller recollia la demanda o la petició d'alguns ajuntaments
respecte de les seves prioritats quant a la construcció de noves
escoles, com va ser la nova escola d'es Mercadal o la nova escola
de Ciutadella i la reforma o construcció d'una nova escola a Sant
Climent, estam rallant d'escoles de primària.
Sabem que des de la conselleria d'Educació s'està treballant,
o almanco es va anunciar així, en l'elaboració dels criteris per
seleccionar les obres que han de ser objecte d'intervenció
prioritària. La pregunta va dirigida en aquest sentit concret, quin
creu que ha de ser el percentatge amb què han de col•laborar els
consells insulars, els ajuntaments i la comunitat autònoma per al
finançament d'aquests centres, i si ens pogués aclarir si hi ha
qualque tipus de partida prevista per a l'any que ve en aquest
sentit, tot i saber que hi ha uns 280 milions de pessetes en el
projecte de pressupostos en edificis, el que passa és que no tenim
l'especificació concreta de cap on van.
EL SR. PRESIDENT:

Evidentment, les problemàtiques d'escolarització són de
solució molt lenta. Vostè sap que construir una escola,
construir un institut, necessita una mitjana de dos anys bons
a partir del moment que tens el solar, quan l'has rebut de
l'ajuntament, i, evidentment, si ja partim d'una situació de
mancances, durant dos anys no les podem resoldre perquè
és el temps que necessitam per resoldre-les, el que no
podem fer és ser víctimes d'un calendari de limitacions
pressupostàries.
Aleshores, aquesta és la fórmula estàndard, repetesc, que
proposam.
Evidentment, en el cas que s'hi pugui implicar un
consell, nosaltres proposam que entre el consell i
l'ajuntament es reparteixi, per dir-ho d'alguna manera, el
50% que correspondria a les institucions que no són el
Govern i també pot donar-se el cas, és possible això, que
algun ajuntament no consideri que s'hi pugui ampliar o
implicar o no s'hi vulgui implicar i, en canvi, el consell que
sí que s'hi vulgui implicar, aleshores, en aquest cas el
consell assumiria el 50% i el Govern l'altre 50%.
En realitat, hi ha un problema a resoldre i allò que farem,
amb una enorme flexibilitat, és cercar la fórmula més adient
en cada cas perquè el problema es resolgui. Això és el que
consideram important, no la fórmula instrumental per
resoldre la qüestió.

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, pot contestar.
Gràcies.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Gràcies, Sr. President.
Sr. Gornés, la primera cosa que vostè em demana és una mica
quin és el criteri de repartiment de percentatges per finançar
aquestes possibles noves construccions escolars, perquè aquí es
parla de noves escoles, no d'un altre capítol importantíssim, que
és el de reparacions i fins i tot ampliacions, perquè li he de dir
que nosaltres, en principi, no tenim una fórmula única que tengui
validesa universal i que en tots els casos proposem el mateix,
sinó que intentam implicar, solidàriament, l'ajuntament i també,
si pot ser, el consell, en la resolució d'uns problemes
d'escolarització greus que hi ha a determinades zones i que pot
donar-se el cas que el Govern no tengui capacitat econòmica per
afrontar-los de manera immediata per tal que d'aquí a dos o tres
anys tota aquesta nova construcció pogués ser ja operativa.
Després hi ha una altra qüestió, no serà exactament la mateixa
la fórmula en el cas que únicament s'hi impliquin Govern i
ajuntaments que si s'hi impliquen Govern, consells i ajuntaments,
que, lògicament variarà. Ara, a mi em sembla que el que pot
satisfer la seva pregunta és que li doni una mica quina és la
fórmula estàndard que nosaltres proposam i que, li ho repetesc,
després tornam a adaptar a les possibilitats de cada cas; per
exemple, tampoc no és el mateix si l'ajuntament afectat és un
ajuntament de gran pressupost o si és un ajuntament amb un
pressupost escàs, per això li dic que no tenim una proposta
universal, però així com anam treballant, concretament a
Mallorca ja hi ha alguns casos d'ajuntaments que han acceptat
aquesta fórmula, concretament l'Ajuntament de Pollença, per fer
un institut al port, i l'Ajuntament de Marratxí, per construir
l'institut de Marratxí, amb la signatura d'un conveni en el qual
nosaltres proposam que el primer i el segon any els costos vagin
a compte de l'ajuntament i del Govern al 50%, que el tercer any
el Govern retorna a l'ajuntament el 50% del primer any i el quart
any retorna a l'ajuntament el 50% del segon any, amb la qual
cosa l'ajuntament no fa aportació de recursos, sinó que, d'alguna
manera, fa d'intermediari financer per tal de resoldre la
problemàtica que s'ha d'afrontar.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, en torn de rèplica.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President.
Evidentment que la lògica duu cap a la resolució del
problema, independentment de la fórmula que es triï, amb
açò, evidentment, estam tots d'acord, el que passa és que a
vegades en allò en què no coincidim és en el camí que
s'emprèn.
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La pregunta anava clarament dirigida cap a poder esbrinar el
paper dels consells insulars en aquest sentit, perquè és una cosa
que nosaltres, almanco, no tenim clara, que s'hagi d'involucrar
directament i en tots i en cada un dels casos en el finançament
d'aquestes intervencions, tot i que sabem que hi hagi hagut
participació dels diferents consells en solucionar qüestions
d'aquest tipus, però davant un pressupost que augmenta
substancialment les partides en educació, on es vol donar
contingut a la conselleria, pressupostàriament, més important de
la nostra comunitat autònoma, pensam que a la millor hauria
estat un gest important que el Govern iniciés una nova línia, un
nou tarannà, en el sentit d'alleugerir pressupostàriament els
consells en la implicació en l'arranjament i en la construcció de
noves escoles, que, com sabem, per ara no és una competència
pròpia.
Estam d'acord que els ajuntaments hi tenguin una
col•laboració activa, com s'ha fet des de sempre. Si no hagués
estat per la dedicació i l'interés de molts ajuntaments de les
nostres illes, actualment moltes de les escoles que tenen un grau
acceptable de conservació de manteniment no tendrien aquesta
bona conservació, tot i que vengui regulat per llei, per la diferent
normativa que tots coneixem, però nosaltres pensam que s'hauria
d'haver fet un esforç i atendre aquestes demandes, almanco per
al cas de Menorca, supòs que a Eivissa i a Mallorca passen coses
semblants, i que es pogués atendre d'una forma més directa i més
responsable la construcció o l'adequació d'aquests nous centres,
perquè almanco un dels casos ja clama al cel, el de l'escola de
Sant Climent, on és realment necessari, perquè té unes
instal•lacions tercermundistes, aplicar les mesures que facin falta
per poder resoldre aquest problema.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Gràcies, Sr. President.
Sr. Gornés, dijous de la setmana que ve hi ha una reunió
prevista entre el batle de Maó, el delegat territorial de Menorca
i el secretari general tècnic precisament per posar fil a l'agulla a
l'escola de Sant Climent, que, com vostè diu, està en pèssimes
condicions.
Tres qüestions respecte del que ha dit.
Primera cosa, la participació dels consells serà voluntària, per
tant, si els consells es volen implicar solidàriament, en la
resolució d'un problema, el Govern els ho agrairà, ara, no hi ha
cap imposició ni cap xantatge de dir o hi jugau o no fem res en
aquesta illa, no, no va per aquí la cosa.

Segona cosa, vostè diu que els pressupostos d'educació
han augmentat considerablement, però també ha de saber
que són clarament insuficients els pressupostos que
s'aprovaran pròximament.
Vostè sap, perquè jo ho he dit, que amb un primer càlcul
de les necessitats en obra nova, reparacions i ampliacions,
els nostres tècnics han avaluat les necessitats en 24.000
milions de pessetes els pròxims cinc anys. A Menorca, el
sistema educatiu està relativament bé, encara que tengui
algunes mancances, però a Mallorca i a Eivissa està molt
malament en molts d'aspectes, perquè hi ha un creixement
demogràfic increïble, sobretot a les zones costaneres, i la
saturació de les zones costaneres, a nivell de centres
educatius, és... Ahir mateix vaig tenir ocasió de comprovarho a Portocolom, on hi ha un creixement durant tot el curs
escolar, durant tot el curs escolar hi ha un goteig d'arribada
de nous alumnes, Portocolom, a Felanitx; a Manacor, amb
una necessitat brutal a Portocristo a s'Illot. Vull dir que hi ha
moltes necessitats.
Aleshores, aquí hi ha un fet important, que s'incrementa
enguany la partida d'inversions en més de 1.000 milions de
pessetes d'arrencada, si no ho record malament, ara parl de
memòria, em pareix que sobrepassa els 4.000 milions, no
basta, i, evidentment, la implicació dels ajuntaments i dels
consells insulars podrà ser minimitzada més o menys o fins
i tot podrà desaparèixer la necessitat que s'hi impliquin en
la mesura que el Govern de l'Estat pugui ser receptiu a la
nostra petició, que, a compte dels pressupostos de l'any
2001, pugui signar amb la comunitat autònoma de les Illes
Balears un conveni per a inversions en equipaments i
infraestructures escolars. Evidentment, si el Govern de
l'Estat és capaç d'adonar-se d'aquesta problemàtica i s'hi
involucra, això repercutirà positivament sobre la implicació
de consells i ajuntaments.
I pensi vostè que deim l'any 2001, perquè sabem que
l'any 2000 encara no tendrem massa possibilitat d'invertir en
obra nova, perquè hi ha el tema de resoldre la qüestió de la
mancança de solars, que no és gens fàcil de fer a molts de
llocs, després hi ha el tema del projecte, el tema del concurs
d'obres, fa 15 dies n'han quedat dos deserts a Mallorca,
obres per valor de 70 milions de pessetes, exactament a
Llucmajor i a Santa Maria, no s'hi ha presentat cap
contractista.
Evidentment, tota aquesta problemàtica fa que sigui molt
difícil que l'any 2000 es puguin fer grans inversions en obra
nova, per tant, nosaltres ja pensam que les grans inversions
en obra nova es faran, sobretot, a partir de l'any 2001, que
serà el moment que ho plantejarem al Govern de l'Estat.
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Creim que el tema és suficientment greu com perquè,
solidàriament, totes les institucions afectades hi facin l'aportació
que hi vulguin fer, que hi puguin fer, i, a més a més, pensi que en
tot moment he plantejat participació d'ajuntaments i de consells,
amb un cost que, en principi, aspiram que sigui zero per als
ajuntaments i per als consells, simplement fan, ho repetesc, i jo
no som economista i no tenc massa idea, per no dir ni punyetera
idea, d'economia, d'intermediaris financers per resoldre el
problema, però amb un cost zero, és la nostra intenció, i amb
aquesta intenció treballam.

Volíem saber si el Govern ja té clara quina és la idea,
primer, que hi han de jugar els consells insulars i, segon, en
què consisteix aquesta descentralització de la gestió cap a
les diferents illes, si m'ho pot contestar.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. President.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):

Gràcies.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller, per la seva claredat.
I.6) Pregunta RGE núm. 3402/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per impulsar la descentralització de
les gestions d'educació a favor dels consells insulars.
Passam al debat de la sisena pregunta, RGE número 3402/99,
relativa a mesures per impulsar la descentralització de les
gestions a favor dels consells insulars. Per formular la pregunta,
té la paraula el Sr. Gornés.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President.
És una altra pregunta que hem plantejat arran de la
compareixença de set membres del conseller d'Educació i
Cultura i arran també d'una resposta que se'ns va donar sobre la
transferència de la gestió d'educació cap als consells insulars, el
calendari, etc. Ara ja sabem que la intenció no és transferir les
competències en educació, tal com s'havia demanat a l'anterior
legislatura per un grup concret, el PSM, sinó que es vol
descentralitzar aquesta gestió en favor dels consells insulars.
Segons sembla, nosaltres hem pogut deduir, per les diferents
declaracions fetes en premsa i pels propis arguments emprats a
les diferents comissions, que la tendència va a donar
protagonisme i rellevància als consells escolars insulars i a la
millor municipals també, col•laborar més amb els sindicats de
l'ensenyament, donar suport als diferents moviments de
renovació pedagògica, a la Federació de pares i mares i als
centes de professors i recursos.
Nosaltres volíem saber si realment és així o si es té una altra
idea del que ha de suposar la descentralització. Tornam a insistir
en saber quin ha de ser el paper dels consells insulars en aquest
sentit, tot i que sabem que és un tema que no recull el ja
anomenat pacte de progrés, almanco no hi apareix aquesta
terminologia de descentralització.

Sr. Diputat, bé, com vostè ha dit al final, efectivament,
el programa de govern que dóna suport al Govern de les
Illes Balears no parla del tema de l'educació en relació amb
els consells insulars. Per les notícies que tenc, les he llegit,
avui les he cercat però no les he trobat, els pactes establerts
als consells insulars tampoc no hi fan referència, i em
sembla que simplement diuen que s'estudiarà el tema, em
pareix que va per aquí la cosa.
Ara bé, des de la perspectiva de la Conselleria
d'Educació, quin és el plantejament, la primera cosa és que
creim que es tracta de donar la màxima capacitat operativa
possible a la mateixa delegació territorial, ja està que això
no té res a veure amb els consells, directament, com a
receptors de gestió sobre àmbit d'educació, però creim que
aquesta també és una manera de descentralitzar, o sigui, que
la pròpia administració de la conselleria es descentralitzi el
màxim que sigui possible.
Després, creim una segona cosa sobre aquesta qüestió,
que, com en tantes d'altres qüestions, per ventura no s'hi ha
reflexionat prou, no s'hi ha treballat prou, i nosaltres ens
comprometem a treballar-hi, a veure què es podria
descentralitzar a nivell de gestió en els consells insulars, i
dins aquesta voluntat de treballar aquest tema, creim que hi
ha d'haver un principi de rigor, un principi d'eficàcia d'allò
que es transfereix, i a partir d'aquí jo, a títol particular
gairebé, crec que hi ha una sèrie de coses del sistema
educatiu que són aquelles que se situen una mica en les
foranes del que és el sistema educatiu més reglat, més
formal, com poden ser qüestions relacionades amb transport
escolar, amb menjadors escolars, amb possibles activitats
extraescolars, amb educació d'adults, en què, probablement,
hi ha possibilitat de fer feina, amb unes possibilitats reals
que els consells puguin assumir-ne un paper de gestió. Ara,
en aquest moment, fa tot just quatre mesos que estam a la
conselleria, les urgències cada dia són múltiples, i,
evidentment, sobretot hi ha un principi que ens imposam,
des d'intentar fer les coses pensant-les, consultant-les, i quan
es decideixin, que tenguin la base de rigor suficient perquè
hi hagi garanties que s'encerta.
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Sobre aquesta qüestió, jo crec que s'ha de treballar per aquí.
M'imagin que, periòdicament, vostès faran qualque pregunta en
aquesta línia. Jo no tendré cap inconvenient ni un a continuar
plantejant la resposta poc més poc manco amb els mateixos
termes que ara, si és que encara no hem tengut temps per fer amb
rigor aquesta tasca de reflexió i de documentació sobre totes
aquestes coses.
Mentrestant, anirem intentant que la seu de la delegació
territorial disposi de més recursos tecnològics, que la delegació
territorial funcioni com una espècie de bústia que serveix
d'interlocutor directe amb l'Administració situada a Palma, que
això ja es fa, i es fa estalviant temps, telefonades i no sé si
qualque viatge de la gent de Menorca i de la gent d'Eivissa,
creim que per aquí hi ha molt de camí a fer, i el continuarem
fent. Mentrestant, la resta, plantejarem als consells insulars, als
seus responsables de cultura, i a vostès, com a grup parlamentari,
els puc donar paraula que seran ben acollides les seves propostes,
els seus suggeriments, els seus punts de vista, per tal de fer
possible que aquesta descentralització cap a les altres illes de la
gestió educativa sigui mínimament tangible en dats pròximes,
sempre que, ho repetesc, la cosa estigui absolutament
planificada, absolutament reflexionada.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Gornés.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA
(Damià Pons i Pons):
Jo seré molt breu. El Sr. Gornés vol saber tota una sèrie
de coses que encara jo no sé, per tant, no les hi puc dir.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. LLETRAT:
Sr. President, perquè en quedi constància, la Sra.
Margalida Cabrer substitueix la diputada Sra. Bennasar i
Tous.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lletrat.
I.7) Pregunta RGE núm. 3626/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa informàtic per
a la xarxa global de biblioteques de les Illes Balears.
Passam, a continuació a la pregunta setena, la 3626/99,
relativa a programa informàtic per a la xarxa global de
biblioteques a les Illes Balears. Per formular la pregunta, té
la paraula el Sr. Gornés.

Gràcies, Sr. President.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
En part, podem estar d'acord amb alguna de les coses que ha
dit el conseller, perquè entenem que ja es feien amb anterioritat
que el nou Govern es constituís.
Nosaltres pensam que la delegació ja funcionava com a
interlocutora entre Menorca i Eivissa i Palma, havia de funcionar
així.
Per una altra banda, no ens ha deixat clar quin ha de ser
aquest procés de descentralització, no s'ha concretat.
Evidentment, la bona voluntat, donar majors mitjans tècnics i
humans, evidentment, millorarà o pot arribar a millorar la gestió
d'aquestes oficines a les illes menors, però no ens sembla que
sigui realment un procés de descentralització.
Nosaltres volem saber quin tipus de capacitat de decisió
tindran des de les illes respecte de la Conselleria d'Educació
aquí, a Palma, quin és el límit respecte de les determinacions o
a les decisions que podrà prendre, en aquest cas, el delegat
territorial. No ens ho ha deixat clar, i nosaltres hi insistirem amb
noves iniciatives, fins que se'ns pugui donar compte de quin ha
de ser, primer, el paper dels consells insulars, ja sabem que vostè
pensa que els consells han de jugar els paper que ells mateixos
decideixin, bé, però no ens val açò, el que volem saber és si hi ha
la voluntat real del Govern de donar més contingut, més
participació, més capacitat de decisió, als consells insulars en
aquesta matèria.

Gràcies, Sr. President.
Dia 28 de maig d'enguany es va signar un conveni entre
el Govern balear, mitjançant el Consorci per al Foment i
l'Ús de la Llengua Catalana, pròpia de les Illes Balears,
denominat Cofuc, i l'empresa Innovait Interface per a
l'adquisició i ús del programa denominat Innopac
millenium, i amb la col•laboració de la Universitat de les
Illes Balears, per tal d'impulsar una xarxa global de
biblioteques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Aquest acord implicava una inversió de més de 74
milions de pessetes, la llicència i utilització corporativa de
Innopac millenium al (...) de la comunitat autònoma, la
implantació d'aquest sistema, en una primera fase, a les
biblioteques de centres escolars, amb tots els aspectes de
gestió bibliotecària, accés públic i circulació de les
col•leccions i a les biblioteques gestionades directament pel
Govern, en allò que fa referència també a l'accés públic;
també contemplava la formació i capacitació d'un
coordinador del projecte i d'un grup d'esquema personalitzat
de formació, amb un pla de formació, la instal•lació del
sistema Innopac millenium a un servidor del Govern balear,
el manteniment d'aquest software i, a més a més, el Govern
balear, a través del Cofuc, es fa responsable de la
instal•lació i el manteniment d'un ordinador central i de la
signatura d'un conveni amb la Universitat que garantiria
l'operativitat d'aquest sistema fora dels àmbits que cobreix
l'empresa a través d'aquest conveni.
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En el cas de la implicació dels diferents consells, també hi
havia hagut converses entre els diferents consells respecte de la
fórmula de finançament compartida per implantar aquest
programa a les nostres illes, el qual nosaltres valoram molt
positivament, perquè, per primera vegada, comptaríem amb una
xarxa realment interrelacionada i que suposaria un potencial
d'informació i d'intercanvi d'aquesta informació molt gros.
Nosaltres, quan vàrem formular aquesta pregunta, no sabíem
com havia quedat aquesta qüestió, si s'havien fet passes per
donar continuïtat a aquest conveni, si s'havia contactat amb les
diferents administracions implicades perquè poguessin reservar
les diferents partides pressupostàries per a l'any que ve, i volíem
saber quin és l'estat de la qüestió, tot i que avui hem vist a un
mitjà de comunicació que es feia un breu comentari sobre un
projecte de globalització de la informatització de les
biblioteques, però no sabem si estam parlant del mateix o és una
notícia que ha sorgit paral•lela a aquest programa iniciat, com
dic, el maig del 99.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, pot contestar, per favor?
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, no he llegit aquesta notícia
de premsa, per tant, no sé, però supòs que sí, supòs que va en la
mateixa línia.
Bé, com vostè ha dit, dia 28 de maig es va signar aquest
conveni i l'únic problema que hi va haver és que no hi havia cap
reserva de crèdit, exactament 36 milions de pessetes, que era el
que el conveni determinava que havia de ser l'aportació del
Govern, aleshores, nosaltres durant aquests mesos, hem anat
mirant de veure si fent modificacions de crèdit aconseguíem
aquests doblers, mentrestant ens haurem posat en contacte amb
els consells insulars, fins i tot algunes biblioteques no
estrictament municipals ni insulars, sinó en un cas d'una fundació
privada i en un altre cas d'un centre educatiu, però amb
biblioteques importants com són Can Torró d'Alcúdia i l'Institut
Guillem de Sagrera, que també estaven a la recerca d'un
programa han cregut que podria ser interessant integrar-se dins
aquest programa global, ara, en aquests moments el director
general de Cultura intenta, mitjançant negociacions amb
l'empresa, que les quantitats que suposadament havia d'aportar
cada institució, que ja eren quantitats que s'havien d'aportar l'any
99 o almenys així el director general de Cultura anterior ho
presentava al Consell Insular de Mallorca, puguin pagar-se a
terminis i amb un cert endarreriment, sembla ser que l'empresa
pot estar en condicions d'acceptar-ho, perquè, pensem que quan
es va introduir aquesta proposta d'acord, els pressuposts de les
institucions del 99 ja estaven aprovats i, per tant, en alguns casos
no hi havia disponibilitat pressupostària per poder afrontar la
despesa de la inversió. Aleshores, mentre s'estan fent totes
aquestes passes, a la vegada han començat, tant les biblioteques
dels consells, com la biblioteca del Govern, un procés de
conversió de dades en els formats del nou programa i se suposa
que d'aquesta manera ja ens evitarem patir possibles efectes
perversos d'això que s'anomena efecte 2000, i la previsió seria
que els primers mesos de l'any 2000, aquests nous programes ja
poguessin estar instal•lats i ja poguessin ser consultables, aquest
és, por més poc menys, la situació, que jo diria que ara ja està
definitivament orientada després d'un cert temps d'incertesa per
part del Govern, primer perquè ens trobam sense el crèdit
corresponent i, segon, perquè hem reiniciat algunes de les
gestions que ja s'havien fet. Ara bé, en qualsevol cas,
evidentment, la conselleria valora com una cosa positiva que
totes les biblioteques públiques de les Illes Balears, a una
primera fase, i les biblioteques privades de tarannà divers
importants en una segona fase, puguin estar integrades dins una

xarxa única que permeti, des de qualsevol punt del territori,
consultar els fons existents a les altres biblioteques.
A més a més, aquest sistema serà un bon instrument
d'organització de les nostres biblioteques a les quals, amb
freqüència, s'hi ha invertit massa poc en recursos humans i
en recursos tecnològics, com perquè estiguin en una situació
adient perquè, en alguns casos, ja la tecnologia que s'aplica
a les biblioteques ha quedat obsoleta i realment era
necessari posar-la al dia. Gràcies a tot aquest programa
creim que serà possible fer-ho. I, repetesc, suposam que els
primers mesos de l'any que ve, el tema pot estar
relativament resolt.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés. Vol fer ús del dret a
rèplica?
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. Ens satisfà que es doni continuïtat i
que s'alabi l'acord signat el maig per implantar aquest programa,
però dues precisions. No són 36 milions els que hi havia
d'aportar el Govern balear, són 38, segons el document que es va
signar, i a mi m'estranya que vostè digui que no hi havia el crèdit
oportú, perquè vostè sap que açò era una partida que s'havia de
comprometre, no només el Govern balear, sinó els tres consells
insulars, l'Ajuntament de Palma i, com ha dit vostè, altres
biblioteques o entitats públiques o privades que hi poguessin
estar interessades. És a dir, que aquest 50% que havia d'aportar
la comunitat autònoma està ja desglossat o es pretenia que fos
aportat per totes les administracions implicades i interessades.
Tots sabem les dates en què es va signar açò, el procés electoral
que hi va haver després i en aquests moments és molt difícil
poder prendre segons quin tipus de decisions respecte de la
participació econòmica d'aquestes institucions. Vostè ha estat
conseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca, jo ho he
estat de Menorca, i coneix perfectament quina és la problemàtica
quan, a mitjan legislatura, ve un compromís que sabem tots que
és prou positiu com per implicar l'administració corresponent,
però, com dic, és un imprevist i no hi ha previsió pressupostària.
És a dir que el crèdit no l'havia d'aportar totalment el Govern
balear, sinó que era una aportació que s'havia de fer i que s'haurà
de fer, d'una forma o l'altra, per part de totes les administracions
públiques.
Res més, només donar-nos per satisfets que s'impulsi un
programa que nosaltres creim del màxim interès, perquè havíem
quedat preocupats perquè des de llavors, des de la signatura
d'aquest conveni no havíem tornat a arribar notícies ni cap tipus
d'informació sobre aquesta qüestió, i no voldríem, de cap de les
formes, que açò fos un projecte que quedés dins un calaix perquè
el creim del màxim interès per a la nostra comunitat autònoma.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, era una pràctica
habitual, relativament habitual, del govern anterior, signar
convenis que implicaven despeses econòmiques sense tenir la
cobertura corresponent de reserva de crèdits, en tenim tota una
col•lecció. Aquest és un dels casos.

I tercera cosa, vostè em diu que està content que donem
continuïtat a un projecte, pot estar ben segur que aquest
conseller no deixarà sense continuïtat cap projecte que sigui
objectivament interessant, purament i simplement perquè
l'ha concebut un govern anterior, un conseller anterior, així
i tot li he de donar una informació perquè n'estigui
assabentat, i és que aquest conveni va néixer de contactes
entre Universitat i Consell de Mallorca, que ja ho teníem
més o menys lligat, i en aquells moments va ser quan el
director general de Cultura es va assabentar i va reclamar
que el Govern de les Illes Balears en fos el protagonista
principal i en fos l'articulador de la participació entre els
diferents consells. Vull dir amb això que jo personalment
des del Consell de Mallorca aleshores ja havia vist com a
positiu el projecte abans que em vengués proposat des del
Govern de les Illes Balears, perquè clar, tots nosaltres,
vostès i jo, som gent sensata i entenem que allò que convé
convé, sigui quina sigui la seva marca de fàbrica, però en
qualsevol cas, repetesc, molt abans del conveni, nosaltres ja
teníem un preacord amb la Universitat, però un preacord
que es va posposar perquè el Govern va reclamar un
protagonisme prioritari en tot aquest procés, que jo no és
que els ho retregui, a més hi aporten un 50% que és una
quantitat estimable, a la qual es varen comprometre, i per
tant jo crec que estava bé la cosa.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.8) Pregunta RGE núm. 3270/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a capacitat normativa en
matèria de cultura i promoció sòciocultural als consells
insulars.
Passam a la darrera pregunta, la vuitena, RGE 3628/99,
relativa a capacitat normativa en matèria de cultura i
promoció sòciocultural als consells insulars. Per formular la
pregunta, té la paraula el Sr. Gornés.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sr. President. He quedat amb ganes de poder
replicar algunes de les coses que ...
EL SR. PRESIDENT:

Després, vostè diu que els consells insulars possiblement a
vostè, el director general anterior li tenia, li donava un tractament
de més simpatia que al Consell de Mallorca, perquè al Consell de
Mallorca quedava més o menys clar que enguany ja havíem de
fer una aportació de recursos, encara que no la tenguéssim
programada dins els pressuposts de l'any 2000.

S'ha quedat amb les ganes perquè no té dret a rèplica, Sr.
Gornés.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Aquesta pregunta fa referència al calendari que té previst
el Govern balear per traspassar la capacitat normativa als
consells insulars en matèria de cultura i promoció
sòciocultural, quan deim cultura, deim patrimoni històric,
també, s'entén que està englobat dins aquest concepte. Ho
deim perquè ja a l'esmentat acord del pacte d'esquerres, al
punt 1.4.c) el pacte de govern recull la voluntat que es
modifiqui la Llei de règim jurídic d'aquestes
administracions perquè els consells insulars tenguin la
potestat reglamentària normativa, executiva i organitzativa
corresponent a les transferències ja realitzades. Açò
requerirà l'aprovació d'una llei especial per part del
Parlament, on també, segons sembla, s'establirà el
finançament definitiu d'acord amb aquesta llei.
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La nostra pregunta és, quina previsió de realització hi ha
d'aquesta qüestió?, implica directament els tres consells insulars,
sobre aquelles competències que ja estan transferides, com he dit
abans? Les nostres preguntes són moltes sobre aquesta qüestió,
perquè açò vol dir que implicarà també no només aquelles
competències transferides l'any 94?, com afectarà açò les
normatives i la gestió directa sobre museus, biblioteques, etc.,
una vegada es compti amb el marc legislatiu propi?, serà la llei
de museus i biblioteques aquest marc?, l'establirà aquesta nova
llei?, quines normatives s'haurà de reservar el Govern en aquest
sentit, perquè pensam que farà falta, com vostè ja va dir a la
intervenció que va tenir el mes de setembre, una fortíssima
coordinació per tal de poder tenir un marc normatiu i
reglamentari en el moment en què açò es doni entre les diferents
illes, perquè, si no, ens podem trobar amb una situació realment
kafkiana on, si realment no hi ha aquesta coordinació, per
incapacitat o perquè un dels consells no vulgui seguir segons
quin tipus de pactes consensuats, ens trobem amb normatives
realment diferents i que es comptin en tres o en diferents
normatives d'aplicació a les diferents illes.
Sabem que és un tema complex i que el marc que ens donen,
la formulació d'aquesta pregunta no dóna més que per apuntar,
tal i com està formulada aquesta pregunta, pens que és una
qüestió prou important com perquè se li dediqui l'espai i el temps
necessari, i així ho estudiarem en futures ocasions, però, com dic,
recalcar la importància i la complexitat que podria suposar
arribar a un acord d'aquest tipus per les diferents illes.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, pot contestar.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. Bé, jo he de reconèixer
que no sé quin calendari té previst el Govern per traspassar la
capacitat normativa o per reconèixer la capacitat normativa als
consells, jo el que pens és que la dotació de capacitat normativa
als consells en matèria de cultura i promoció sòciocultural,
m'imagin que vendrà donada per una decisió més global sobre la
capacitat normativa dels consells, i aquesta decisió sobre la
capacitat normativa dels consells vendrà donada en l'àmbit de les
decisions que es prenguin, tant en matèria legislativa com
d'acords polítics entre consells insulars i Govern de les Illes
Balears. Vull dir, supòs que això anirà així, supòs que si hi ha
una legislació de les Illes Balears, aquesta legislació lògicament
definirà un marc en el qual s'haurà de moure la normativa, supòs
que s'haurà de fer, m'imagin que la sensatesa de diferents
responsables de cultura serà capaç, en aquestes reunions
periòdiques que farem, cada tres mesos aproximadament, de
veure que és convenient per als tres consells insulars contrastar
projectes normatius i procurar que entre ells hi hagi les màximes
afinitats possibles, també que hi hagi la capacitat de donar un
tractament específic a allò que sigui específic de cada illa, i jo,
de la capacitat normativa, tampoc no faria un drama, perquè de
la mateixa manera que es poden generar normatives una mica
divergents, també traspassant competències del Govern de les
Illes Balears als consells insulars, se'n poden derivar polítiques
divergents i aleshores que els ciutadans passin comptes amb els
responsables polítics a cada cas i hi diguin la seva, de la manera
que considerin oportuna, ja sigui manifestant la seva opinió per
múltiples maneres o per múltiples camins o en el seu vot quan
l'exerceixin.

Particularment, jo, com a diputat, i altres diputats que
avui en dia formen part del bloc que dóna suport al Govern,
hem estat partidaris de la capacitat normativa dels consells
insulars i sempre hem estat capaços d'entendre que aquesta
capacitat normativa era compaginable amb una sintonia de
normativa entre consells insulars, jo crec que això pot ser
perfectament així, probablement a les legislacions en
matèria cultural que generi aquest parlament, això haurà de
ser un sector que ara s'haurà de treballar una mica més a
fons, i això serà una mica l'alternativa al que hi havia hagut
l'anterior període de sessions, on, com vostè molt bé sap
perquè va ser el ponent del seu grup a la Llei de patrimoni
cultural, es negava als consells insulars la capacitat de
normativa, la capacitat de generar, de crear normativa
pròpia. Jo crec que entre la postura anterior i la postura
actual hi ha molts de possibles punts de trobada i no crec
que se n'hagi de derivar cap cataclisme d'aquesta qüestió, de
la mateixa manera que a nivell d'Illes Balears o dins un
territori en el qual fa polítiques el Govern de l'Estat, el
govern autonòmic, el govern dels consells insulars o de les
diputacions i el govern dels ajuntaments, de vegades hi ha
polítiques diferents sobre unes mateixes coses, i en realitat
no passa res, perquè lògicament tots actuen dins un marc
global que els condiciona i els dóna una marge de maniobra
relativament limitat. Nosaltres tenim lleis estatals que ens
limiten, tenim lleis autonòmiques que d'alguna manera ens
condicionen i les normatives que generi cada consell insular
no podran fer abstracció de totes aquestes qüestions.
Per tant, esperem a veure com es resol el tema de
transferir o de donar als consells insulars la capacitat
normativa, per saber exactament com queda el tema en
l'àmbit estricte de la promoció cultural i el tió de la cultura
d'una manera més global. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Sí, gràcies, Sr. President, molt breument. M'ha quedat clar
que no tenen el calendari i que no sabem com es traspassarà, tot
i que tenguin clar que s'ha de traspassar. Nosaltres, en canvi, sí
que tenim clara la nostra postura, nosaltres, com havíem defensat
en l'anterior legislatura i en el cas concret de la Llei de patrimoni
històric, pensàvem que realment qui ha de tenir la darrera paraula
en aquesta capacitat normativa que afecta tres consells insulars,
ha de ser el Govern, qui, fent totes les consultes i totes les
reunions i els consensos que facin falta, perquè, si no, realment
ens preocupa el desgavell que es pot produir en aquesta
comunitat autònoma si, com dic i insistesc, aquesta suposada,
com ha dit vostè, coordinació no es dóna, i ens trobarem en un
regne de taifes.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, per favor.
EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):
Bé, això de regne de taifes em sona molt, sol ser literatura, Sr.
Simó Gornés, ja sé que no és el seu cas, sol ser literatura
d'ideologia política centralista, que tot allò que ..., ja ho redueix
a regne de taifes, no? Vostès han tengut temps i ocasió per
racionalitzar aquest tema, haguessin pogut constituir la junta
interinsular de patrimoni immediatament d'aprovada la llei i que
ja hagués generat un cert marc d'articulació de normativa
respecte de la qüestió de patrimoni històric, jo tenc la sospita que
vostès, en realitat, en aquests moments, tenen aquesta posició
perquè una mica de govern té la posició diferent, i juguen una
mica a la contra, però han tengut temps més que suficient a cada
llei que han fet, etc., etc., per afrontar aquest tema amb una certa
política d'anticipació i ja li dic, jo crec en la racionalitat dels qui
gestionaran les diferents àrees de cultura dels consells insulars,
siguin del color que siguin ara i en el futur, com perquè se
n'adonin que les coses evidents són evidents i, per tant, se'ls ha
de fer una mica de cas i no hi haurà cap tipus ni un de problema.
La veritat és que en aquestes possibles reunions que se
celebrin, jo n'estic ben segur que tots els responsables de cultura
seran capaços de parlar i d'arribar a solucions d'entesa sobre
aquesta qüestió i, sobretot, no facem, no practiquem un oblit
sobre un fet evidentíssim, i és que la normativa serà una
normativa absolutament enquadrada dins una normativa de rang
superior que obligarà aquesta normativa específica de cada illa
a tenir unes determinades particularitats a la força, i jo entenc
que aquestes particularitats a la força que haurà de tenir faran
referència a les coses més substancials, per exemple, a la lectura
de la Llei de patrimoni de les Illes Balears se'n deriven tota una
sèrie de continguts obligats de la normativa específica que es
pugui fer a patrimoni, que són els que fan referència a les coses
substancials. Si en les coses més secundàries, hi ha petites
divergències, tampoc no passa res, allò que importa és que, en bé
del patrimoni i en bé de la cultura, les coses substancials quedin
garantides, i jo estic segur que, per exemple, la Llei de patrimoni
cultural garanteix les coses substancials i no hi ha normativa
possible que si no vol sortir-se de la legalitat, pugui divergir amb
aquestes coses essencials de la normativa dels altres consells
insulars.
Gràcies.

Una vegada esgotat l'ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar, donar les gràcies al Sr. Conseller per la
seva presència i aixecar la sessió.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS
PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
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