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sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Maria Binimelis substitueix Carolina Torres.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3122/03, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a l'adquisició del Pati de sa Lluna.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la proposició no de llei RGE núm. 3122/03,

presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a adquisició del Pati de Sa Lluna. Per a la seva

defensa intervé la Sra. Rosselló, del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, per un temps màxim de deu

minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

la proposició no de llei que presentam el nostre grup va referida

a instar o que s’insti per part del Parlament el Govern de les

Illes Balears a l’adquisició de l’immoble conegut com a Pati de

Sa Lluna i la seva posterior reversió a l’Ajuntament d’Alaior,

a Menorca, així com també es dugui a terme el projecte de

rehabilitació i el projecte museístic del centre. A més també

instam, o s’insta el Govern de les Illes Balears, perquè els

pressupostos de la comunitat del 2004 incorporin aquesta

intervenció.

He de dir que, precisament pels arguments que ens duen a

defensar aquesta proposició no de llei, en primer lloc, com

supòs que és conegut per una part dels parlamentaris d’aquesta

comissió, i si no pels que no saben exactament a què es refereix

el Pati de Sa Lluna, és un immoble declarat bé d’interès

cultural, al costat del convent de Sant Diego a Alaior, que és de

propietat privada. La seva adquisició per part del Govern és

una reivindicació del poble d’Alaior durant molt de temps i està

pendent d’una rehabilitació que s’haurà de fer quan s’hagi

adquirit. S’ha de fer, evidentment, també un pla especial de

protecció i hi hauria diverses possibilitats d’ús, com per

exemple establir-hi un museu etnològic, posar-hi tallers d’arts

plàstiques, etc.

Per tant nosaltres entenem que aquest immoble té unes

característiques molt importants culturals, és un bé, com he dit,

de gran interès no només per al municipi d’Alaior sinó per a

tota l’illa de Menorca i per tant per a totes les Illes Balears, i

entenem per tant que ja té uns valors suficientment importants

perquè s’adquireixi i es faci un pla especial de protecció per

després establir-hi, com he dit, un museu etnològic o fer-ne un

altre ús de caire cultural.

He de dir també que, respecte al Pati de Sa Lluna, hi ha uns

antecedents; jo crec que és important i m’agradaria referir-

m’hi. Com he dit és una propietat privada. Ja l’anterior

legislatura el govern anterior va adquirir el compromís de

comprar l’immoble i rehabilitar-lo, i fins i tot ho va incloure

com un dels projectes per destinar-hi una part -evidentment- de

l’ecotaxa. La compra no es va dur a terme perquè l’Ajuntament

d’Alaior no va ser a temps a fer totes les gestions prèvies

necessàries, però hi havia la clara intenció que aquest indret fos

adquirit pel Govern per després poder dur a terme totes

aquelles actuacions que jo he dit, tant un pla especial de

protecció com també per establir-hi després un museu o alguna

activitat de tipus cultural.

Llavors aquest tema ha quedat aturat des que ha començat

la nova legislatura, i nosaltres entenem que s’hauria de

reprendre, per una part perquè, com hem dit, és una

reivindicació del poble d’Alaior i entenem que a més hi ha un

consens per part de tots els grups polítics. Jo per exemple vull

recordar que en el ple de l’Ajuntament d’Alaior el desembre

del 2003 es va aprovar per unanimitat, amb el vot del Partit

Popular, demanar que el Govern de les Illes Balears adquirís

l’immoble i el cedís a l’Ajuntament d’Alaior. Per tant creim

que és una bona ocasió, a més, per dur endavant aquesta

adquisició; creim també que és una oportunitat de

revalorització d’Alaior com un municipi amb valors culturals

i turístics, i precisament fer de Menorca un destí de turisme

cultural més que el tradicional de sòl i platja.

Per tant, i crec que no m’estendré més en aquest tema,

creim que queda prou clar i suficientment argumentat perquè,

a aquesta proposició no de llei, li donin suport tots els grups

parlamentaris, perquè suposa l’adquisició d’un immoble que,

com dic, és a una zona BIC, és una zona de gran interès que

necessita, a més, una rehabilitació d’una manera acurada i

ràpida. Per altra banda, perquè hi ha una clara reivindicació del

poble d’Alaior sobre l’adquisició del Pati de Sa Lluna. En

tercer lloc perquè hi ha acord de totes les forces, almanco, com

dic, així es va veure reflectit en el ple de l’Ajuntament d’Alaior

el desembre del 2003, que fins i tot el Partit Popular va donar

suport al fet que el Govern adquirís aquest immoble i el cedís

a l’Ajuntament d’Alaior. I per altra banda perquè entenem que

és una fórmula de remarcar el compromís del Govern de les

Illes Balears amb la cultura, la defensa del patrimoni i per altra

banda, també, amb fer de Menorca un destí més de turisme

cultural que de sol i platja.

Per totes aquestes raons, per tant, demanaríem que hi

hagués suport a aquesta proposició no de llei perquè crec que

seria un benefici no només per al municipi d’Alaior sinó també

per a Menorca i també, evidentment, per a totes les Illes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de

posicions, per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la

Sra. Dolça Mulet per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en

aquest cas el meu grup no ens manifestarem. Simplement

donarem suport a la proposta que ens faci el diputat del Partit

Popular, el qual en exposarà realment la realitat de Menorca
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davant la situació actual que hi ha en aquest moment sobre

aquest pati.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.

Riudavets per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

evidentment el nostre grup donarà suport a aquesta proposició

no de llei perquè consideram raonable el que ha exposat la

diputada Rosselló. Per la meva part he de dir que coneix

perfectament les circumstàncies i característiques del Pati de Sa

Lluna, entre altres coses perquè som alaiorenc i he conviscut

amb el procés que ha duit a la situació actual.

El Pati de Sa Lluna és en realitat, com ja s’ha dit, l’antic

claustre d’un convé franciscà, Sant Diego d’Alaior, un edifici

que té un gran valor arquitectònic i històric sobre el qual, per

cert, s’han escrit diverses monografies. Era un edifici del segle

XVII que va perdre, amb la desamortització, el seu caràcter

religiós, i després de ser utilitzat com a caserna va ser habilitat

com a espai per a habitatges familiars. No fa gaire anys, una

vintena d’anys, encara hi havia una trentena de famílies que

habitaven aquests habitatges, famílies alaiorenques, en règim de

lloguer. Posteriorment es van anar abandonant aquests

habitatges i també les fàbriques que hi havia als pisos superiors;

hi havia tres fàbriques de bijuteria i de la calçat. Es va

abandonar l’ús d’habitatge i es va anar progressivament

degradant aquest espai. No diré aquí, no explicaré aquí tots els

problemes que ha tengut l’Ajuntament d’Alaior amb gent que

ha ocupat aquest espai ilAlegalment, problemes seriosos que

l’ajuntament ha afrontat amb seriositat i amb moltes dificultats,

a vegades.

Certament, com ja s’ha dit, el compromís del Govern de les

Illes Balears la passada legislatura d’assumir el cost de la

compra i rehabilitació d’aquest espai va ser rebut amb

moltíssima satisfacció a Alaior, i amb l’acord i el consens de

tots els grups polítics. L’ajuntament, per la seva part, ja ha fet

una gran esforç econòmic en assumir el cost, la despesa de la

compra de l’església adjacent, l’església de Sant Diego, una

església molt gran que és actualment un espai per a exposicions

i trobades de tipus cultural. 

També és cert que la compra de l’habitatge havia de fer-se

amb càrrec als fons de l’ecotaxa, que aquest impost actualment

està derogat, però si més no consideram, el nostre grup

considera que el Pati de Sa Lluna s’ha de recuperar i que el

Govern de les Illes Balears ha d’assumir aquesta despesa pels

següents motius: En primer lloc és un edifici d’enorme valor

històric i emblemàtica per tota Menorca, dels edificis més

antics de Menorca. Té enormes potencialitats: és molt gran, hi

ha molt d’espai i moltes dependències. I d’adquirir-se, de

comprar-se, formaria una unitat amb l’actual sala cultural de

Sant Diego, l’antiga església. Seria un element molt valuós per

a la promoció turística de Menorca com a centre de

diversificació d’oferta cultural, que sempre parlam d’una nova

oferta turística i seria un bon exponent per oferir. Internament

s’ha de dir que el Pati de Sa Lluna pot constituir-se en un centre

d’àmplies proporcions amb múltiples possibilitats, com un

focus d’irradiació cultural per a tota l’illa de Menorca.

Inicialment el projecte que hi havia, la proposta que s’havia

esbossat comprenia un museu etnològic popular, una sala

d’exposicions, un arxiu dedicat a la investigació, una sala

d’activitats ciutadanes, etc., sala de concerts. Però no crec que

sigui la qüestió entrar ara en la finalitat última d’aquest espai.

De fet la mateixa proposició no de llei parla del fet que el

Govern elabori el projecte museístic. El que és urgent és que

passi a ser propietat pública, que es freni l’actual degradació

que pateix i que se sumi a l’oferta cultural de l’illa. Pensam que

el Govern de les Illes Balears ha de tenir el màxim interès en la

preservació del nostre llegat històric i ha de donar suport als

ajuntaments i als consells insulars en la protecció del nostre

patrimoni.

El Govern de les Illes Balears, al llarg de totes les

legislatures, de totes, ha anat adquirint força patrimoni, des de

la primera fins a l’actual, i aquesta casa on som n’és un cas.

Consideram que dins aquesta línia la necessitat d’adquirir el

Pati de Sa Lluna és ben evident. Difícilment trobaríem a

Menorca un edifici amb tanta història, amb tant de valor

arquitectònic i tantes potencialitats, a la vegada que també és

evident el perill que corre, que només es pot solucionar si hi ha

una actuació decidida per part del Govern de les Illes Balears.

Per açò, en definitiva, donam suport a aquesta iniciativa i

demanam al Govern que no faci d’açò una qüestió partidista.

Pensam que va ser una idea global de tota la població d’Alaior,

assumida per tots els partits polítics d’Alaior, i que s’assumeixi,

llavors, aquesta compra com una necessitat global i un benefici

clar per a Menorca i per a tota la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Andreu Bosch per un temps

màxim de deu minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

he de dir d’entrada que el Grup Parlamentari Socialista donarà

suport a la moció que es presenta, i reiterar algunes coses que

s’han dit ja quant a la importància del claustre, del Pati de Sa

Lluna com a claustre de l’antic convent franciscà de Sant Diego

d’Alaior, que amb la desamortització de Mendizábal el segle

XIX es va convertir en un conjunt d’habitatges populars. Vull

insistir en açò perquè el fet que s’hagués convertit en habitatges

populars ha representat una dificultat important per a

l’Ajuntament d’Alaior per tal de poder aconseguir l’ús d’aquest

edifici i per poder-lo adquirir. Queden encara bastants

conservades les arcades i balustrades de la segona planta, que

tenen un tractament ornamental de caire colonial del segle

XVII. Crec que és important remarcar un poc els aspectes

artístics d’aquest immoble. També té una seqüència espacial
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bastant interessant, el carrer, un túnel que dóna accés al

claustre, i que està al costat de l’església de l’antic convent,

juxtaposada al claustre, amb una planta rectangular, una

coberta amb volta de canó i amb no massa ornamentació, amb

dues petites portes de caràcter barroc colonial.

He de dir que faci quasi deu anys que va ser declarada

conjunt arquitectònic, bé d’interès cultural, i que el 1999

l’Ajuntament d’Alaior adquireix l’església com a un espai per

promoure activitats de caire cultural. S’han de remarcar les

dificultats que ha tingut l’Ajuntament d’Alaior per adquirir

aquest espai, perquè fa gairebé dos anys i mig que l’ajuntament

ha fet gestions amb els propietaris i amb els llogaters. Hi ha

hagut diverses situacions i diverses vicissituds, quatre o cinc

persones que tenien contracte d’arrendament, algunes que

tenien rebuts d’alguns mesos, hi havia presència d’“okupes”...

Tot açò va donar lloc a denúncies, a sentències judicials, a

instàncies davant la Comissió de Patrimoni perquè anàs tancant

els locals a mesura que s’anaven adquirint, posar barreres per

dificultar l’accés a aquest indret d’innegable valor

arquitectònic, i només poc temps després de les eleccions

l’Ajuntament d’Alaior va aconseguir que aquest immoble

estigués lliure de càrregues. Dic açò perquè és just el que va

dificultar que l’ajuntament no pogués signar el conveni per

poder-lo incloure dins el que eren els projectes de l’ecotaxa.

L’interès -ja s’ha dit- és completar l’espai cultural que seria

el conjunt d’església i claustre per al museu etnològic,

probablement, de la colAlecció Llambies, que té un innegable

valor etnològic, arxiu històric, tallers d’artesania, etc., etc.

Pel que fa al tema de l’ecotaxa, devers el 2000 es va

incloure en els projectes. Aquest projecte va ser acceptat amb

el vistiplau de Turisme i de la Comissió Interdepartamental que

havia de dictaminar els projectes, i va faltar molt poc perquè

s’arribés a signar aquest conveni perquè, com deia, encara no

estava lliure de càrregues, per les dificultats que va tenir

l’ajuntament després de més de dos anys de batallar per

aconseguir tenir aquest immoble lliure de càrregues.

A finals d’octubre, novembre, l’Ajuntament d’Alaior aprova

per unanimitat de tots els membres del consistori, i açò és

important i crec que és un motiu de reflexió, tots els grups,

partits polítics representats a l’Ajuntament d’Alaior van

acceptar solAlicitar que s’inclogués als pressupostos del 2004,

i simplement vull remarcar, per acabar, que el Govern d’alguna

manera es va comprometre a mantenir els projectes de

l’ecotaxa que tinguessin un interès real. Per tant jo crec que

s’ha de reiterar l’interès de l’adquisició d’aquest bé immoble

d’innegable interès i manifestar, com ja he dit al principi, el

suport del Grup Socialista a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Gornés per un temps màxim de deu

minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull expressar la

nostra conformitat i el nostre acord amb moltes de les idees que

s’han plantejat en aquesta comissió pels portaveus que m’han

precedit en la paraula. Estam d’acord en el fet que és un

immoble d’enorme valor patrimonial, que té una enorme

potencialitat, però també és ver que la despesa inversora

necessària per restaurar-lo també serà proporcional a aquesta

enormitat que algun dels portaveus ha mencionat amb

anterioritat.

Dic açò perquè ens trobam amb un projecte, entre cometes,

que no és projecte. La veritat és que he de contradir algunes de

les expressions del portaveu socialista quan diu que el Govern

es va comprometre a tirar endavant els projectes de l’ecotaxa

que tenguessin interès. No va ser així. El que va dir el Govern

va ser que tiraria endavant aquells projectes que tinguessin

convenis i que tinguessin les partides corresponents per poder-

se tirar endavant. I dic açò perquè l’anterior govern no va

passar de plantejar aquest projecte com una simple idea, és a

dir, no hi ha cap tipus de projecte, no hi ha finançació, no hi ha

acords firmats, no hi ha compromís públic per escrit, que és

com entenem nosaltres que l’Administració s’ha d’entendre

amb altres administracions i amb els administrats. Per tant ens

trobam davant un projecte que no és projecte, és una idea

polida, engrescadora, amb la qual nosaltres ens identificam com

a partit polític, ho hem reiterat diferents vegades, que entenem

que és una idea bona per Alaior i bona per Menorca.

Per tant estaríem d’acord en el fet que, ja sigui la iniciativa

pública o ja sigui la iniciativa privada, es pogués recuperar

aquest immoble. I dic açò perquè els portaveus hi han passat de

puntetes per damunt, en el sentit que, en ser un immoble bé

d’interès cultural, els portaveus saben que gaudeix de la

màxima protecció, és a dir, no només quant a la seva

restauració, que s’hauria d’adequar a les normatives, sinó

també quant al seu ús; la Llei de patrimoni deixa molt clar que,

en immobles d’aquesta categoria, el Consell Insular de

Menorca en aquest cas seria el competent per dir si qualsevol

tipus de projecte, ja sigui públic o privat, s’adequa a les

funcions que poguessin considerar-se adients per a aquest

immoble. Per tant, aquest aparent temor que la iniciativa

privada pugui engegar un projecte d’aquest tipus, al nostre

entendre no hi és. Açò no vol dir que no entenguem que...,

evidentment veim amb bons ulls que sigui la iniciativa pública

la que es faci càrrec d’aquesta iniciativa.

També vull incidir en aquesta manca d’idea, en aquesta

manca de concreció de l’anterior govern, que vull recordar que

va tenir almanco dos anys i mig per tirar endavant aquesta

iniciativa, i aquesta manca d’idea, manca de concreció, es

reflecteix, primer, en la manca de concreció econòmica. Es diu

públicament als mitjans de comunicació que s’està parlant d’un

projecte que costa al voltant del milió d’euros; en canvi, a les

actes de la Comissió Interdepartamental que avalua i gestiona

els projectes de l’ecotaxa, se’ns parla -açò és un document

oficial- de 300.000 euros. Per tant no sabem molt bé de què

parlam, o almanco el Govern no sabia de què parlava en aquell

moment.

El Pati de Sa Lluna és un d’aquests tres projectes que el

Consell Insular de Menorca reclama mediàticament, i és un

d’aquests tres projectes que -insistesc- no ve emparat per cap
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tipus de conveni, per cap tipus d’acord amb l’ajuntament, amb

Cala Canutells i S’Enclusa, tots tres, entenem nosaltres,

projectes d’interès per a Menorca però que malauradament

l’anterior govern no va poder, no va saber, no va voler tirar

endavant per tal de fermar-ho, tal i com havia passat amb altres

iniciatives.

(S'escolta el to d'un telèfon mòbil)

Perdonau que..., vaig a matar l’aparell aquest...

Nosaltres entenem que hi ha una responsabilitat seriosa de

l’anterior govern, tant en el Govern balear com a l’Ajuntament

d’Alaior, i açò no ho deim només nosaltres, ho diu precisament

el mateix proposant de la iniciativa, que a l’exposició de

motius, així molt de passada, com és lògic, diu “amb una

evident responsabilitat local pel que fa a l’ajornament del

projecte”. Però ho diuen molt més clarament a una revista

local, a la pàgina d’opinió d’Esquerra Unida, on diu, i llegiré

textualment: “En la no realització del compromís públic de

l’anterior govern, hi és present la responsabilitat de l’actual

equip de govern municipal que, malgrat el treball realitzat, no

va tenir els deures fets perquè es pogués realitzar l’acte de

compravenda la passada legislatura. La situació actual

d’incertesa és en part deguda a aquella gestió de llavors”. Per

tant ens trobam amb una qüestió que és, com diu Esquerra

Unida, una herència de la mala gestió, del nul interès de

l’anterior govern d’Alaior i del Govern de les Illes Balears.

Per tant voldria anar acabant dient que estam segurs que en

el futur, i quan es trobi la finançació adequada i l’oportunitat

necessàries, les administracions públiques es podran posar

d’acord per articular possibles solucions al tema, perquè hi ha

un altre inconvenient, aquí, que se m’oblidava. Ha dit el

portaveu del PSOE que la situació dels inquilins estava

alliberada. Nosaltres, que sapiguem, no tenim aquestes

mateixes notícies, almanco no s’ha fet pública aquesta

necessària condició per poder disposar de l’immoble, i per tant

nosaltres entenem que la situació és exactament la mateixa que

fa dos anys i mig. Per tant ens trobam amb una qüestió que,

torn a insistir, té el màxim interès per part de tots els grups

polítics, açò ho volem ressaltar, i estam segurs que el Govern

de les Illes Balears colAlaborarà en la recerca de vies de

finançació per tal que aquest immoble pugui tenir l’ús públic

que es mereix.

Però de qualsevol forma, dit açò, entenem totalment

extemporània aquesta proposta d’Esquerra Unida. Denota una

vegada més que intenten fer que el Govern de les Illes Balears

actual faci el que van ser incapaços de fer l’anterior legislatura.

El Grup Parlamentari Popular agraeix aquesta confiança

d’Esquerra Unida cap als actuals gestors, el Govern de les Illes

Balears. Estam segurs que no els defraudarem, i en aquest

sentit, com que entenem que és una proposta totalment

extemporània i fora de lloc, votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula

la Sra. Rosselló per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

bé, en primer lloc jo diria al portaveu del Partit Popular que

veig que no ho ha entès. No ha entès la proposició no de llei o

no l’ha volguda entendre. No està fora de lloc, vull dir que és

la seva opinió que està fora lloc, i no només és que no estigui

fora de lloc, sinó que jo crec que tant els arguments que hi ha

previs dins la proposició no de llei, com els que he intentat

esmentar jo, clarament s’ha dit que en aquest moment el Pati de

Sa Lluna no ha deixat de tenir els valors culturals i patrimonials

que tenia l’anterior legislatura i fa més de deu legislatures, és

a dir, que té els mateixos valors. Té també un reclam social

igual que tenia fa molts d’anys i el continua tenint, i únicament

i exclusiva sí que hi ha un tema que s’ha d’esmentar aquí, i és

precisament que s’havia iniciat una feina per l’anterior govern,

que era incloure l’adquisició del Pati de Sa Lluna com un

projecte per poder-lo adquirir a través de l’ecotaxa, i resulta

que ara el Govern actual ha pres la decisió que això no sigui un

projecte que vagi endavant, i jo crec que és el que s’ha de dir.

Vull dir, ni s’ha de dir que no es varen fer les feines, sinó que

es va fer tota una feina i estava presa, si més no, una decisió, o

bastant avançada; el que passa és que el Govern actual ha pres

una decisió diferent, i no ha volgut continuar la tasca iniciada

l’anterior legislatura. Això és el que passa i no hi ha res més.

En segon lloc jo li agraesc la seva voluntat, però la voluntat

no serveix de res si no hi ha actuacions concretes. Miri, si hi ha

alguna cosa que vostès consideren que no és prou correcta, que

a un lloc es diu que valia 1 milió d’euros, a l’altre que són

300.000, en fi, que hi ha una diferenciació d’aquest tipus, si

vostès tenen la voluntat, el Govern de les Illes Balears, el Partit

Popular, de voler adquirir el Pati de Sa Lluna, el que han de fer

amb aquesta agilitat de la qual jo crec que vostès són molt

àgils, perquè en aquests set mesos han fet moltíssims projectes

de molta més envergadura que la compra d’un bé patrimonial,

idò el que han de fer és posar a punt les qüestions, analitzar-ho

-diríem- millor, i per tant poder fer la proposta d’adquirir-ho,

que al cap i a la fi és el que nosaltres demanam.

Per tant jo li demanaria que parlam de l’actual govern,

parlam de l’actual legislatura, i parlam dels actuals governants

i dels que tenen la majoria d’aquest parlament; d’això és del

que parlam, i parlam de si el Partit Popular està disposat a fer

una adquisició d’aquest indret patrimonial o no. Jo entenc que

evidentment vostès creuen que no, maldament després puguin

tenir un interès que no sabem quan és que es convertirà en una

actuació concreta.

En tercer lloc jo crec que si el Partit Popular creu que la

defensa del patrimoni és una qüestió positiva, i per tant que té

-no tenc temps- però que té molt d’interès a nivell de la nostra

societat i fins i tot és un reclam turístic, jo crec que precisament

per tot el que ja s’ha dit, i que a més estic convençuda que el

portaveu del Partit Popular coneix, sobre el Pati de Sa Lluna,

precisament és un dels llocs emblemàtics per demostrar que

l’administració actual, el Govern actual es compromet en la

defensa del patrimoni, independentment de la història que hi

pugui haver, de deu, vint, trenta, quaranta anys o d’un segle. 

En aquest moment, i ja per acabar, el Pati de Sa Lluna està

en una situació difícil, jo crec que ja s’ha dit, està en una

situació de degradació i creim que l’administració pública és la

que ha de prevaler i la que ha d’intentar millorar aquesta
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situació, i per tant nosaltres demanaríem aquest compromís,

perquè si no tot queda enlaire, i evidentment, com dic, amb

bones voluntats no arribam enlloc.

I ja per acabar, perdó, també vull dir una cosa. Amb els

béns d’interès cultural s’ha d’anar molt alerta, perquè

suposadament tenen una protecció molt important, segons la

llei; però, jo vull recordar, almanco als parlamentaris que són

de l’illa de Menorca que, en el cas de Ciutadella, per exemple,

hem vist com a molts d’immobles que són bé d’interès cultural

s’hi han obert hotels, comerços i d’altres activitats que,

evidentment, pareix que no tenen res a veure amb el que hauria

de ser un bé d’interès cultural. Per tant, anem alerta fins i tot

que no pugui passar una cosa similar al Pati de sa Lluna, que

esperem que no sigui així.

Per tant, he de dir que realment veig que la voluntat, i no

només la voluntat, sinó que la claredat és que el Partit Popular

no vol que el Govern adquireixi el Pati de sa Lluna i crec que

realment és una passa enrera en el que és un acord, a més, entre

tots els partits polítics del mateix Alaior, crec que seria una

bona cosa, una passa endavant en la defensa i en la protecció

del patrimoni cultural de l’illa de Menorca. Crec que en aquest

cas, he de lamentar que no hi hagi el suport per part del Partit

Popular i evidentment tampoc d’Unió Mallorquina, que no he

entès massa bé la reflexió que ha fet, però, evidentment, crec

que, lament que no hi hagi suport a això i en canvi sí que

agraesc el suport de la resta de grups per entendre, com

entenem tots, que el Pati de sa Lluna és un bé que no es pot

perdre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, per

part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Dolça

Mulet.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. El meu

grup d’Unió Mallorquina el que ha volgut dir és que nosaltres

donarem el suport al Grup del Partit Popular, el qual ha

defensat per part del diputat la part i la realitat que ells veuen

des de Menorca, la qual han defensat. I en aquests moments,

una vegada debatut i parlat i escoltat els diferents grups,

consider que el Partit Popular, el qual ha defensat aquest tema,

sap el que haurà com a estudi per veure l’interès que tendrà

aquell, supòs que hi deu haver problemes de desenvolupament

per a aquest indret tan important, que veig que tots els grups

manifesten aquí; per tant, esperem que el Grup del Partit

Popular faci aquest estudi previ; vegi la necessitat per dur-ho,

perquè veig que la intenció és que això sigui protegit i vagi cap

endavant.

Des del meu grup nosaltres donarem suport o no donarem

suport a la proposició no de llei presentada per Esquerra Unida

i Els Verds.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr.

Riudavets, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, tots els grups

d’aquesta comissió hem constatat la necessitat de preservar el

Pati de sa Lluna; jo puc entendre fins i tot que el representant

del Partit Popular no vulgui votar una proposició no de llei

d’un grup de l’oposició, crec que no hauria de ser la tònica

adequada, si la proposició no de llei és adequada s’hauria de

votar a favor encara que vingués d’un grup de l’oposició, però

ho puc entendre per qüestions dons de dinàmica política. El que

jo voldria és que, malgrat, superant aquests partidismes, el Pati

de sa Lluna es protegeix; inst el Partit Popular que, encara que

voti en contra, actuï en aquest sentit.

No és una qüestió de posar-se medalles, el Pati de sa Lluna

és un bé d’interès cultural, però, a més, és un bé molt important

per a Menorca quant que és un edifici, i el portaveu del Partit

Popular ho sap, de difícil equiparació dins la pròpia illa.

Naturalment que és un edifici molt gros, però aquí no es

proposa ni un calendari d’actuació en la rehabilitació; jo crec

que el Govern pot actuar amb les administracions, arribant a

acords. I jo, definitivament, crec que el que no es pot fer és dir

és interessant, però no ho farem. Jo esper que la resposta final

del Partit Popular, i així ho dic, amb tota la meva bona voluntat

i sense cap acritud, és: votarem en contra aquí, però esper que

sigui: comprarem el Pati de sa Lluna, perquè açò és el que el

poble d’Alaior es mereix i es mereix Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Andreu Bosc, per un temps

màxim de cinc minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Si bé és cert que no es va arribar a signar un conveni perquè

s’incloguessin els projectes de l’ecotaxa, com ja he dit abans,

és perquè realment hi havia dificultats respecte dels antics

llogaters, cosa que, com ja he exposat abans, va suposar una

llarga batalla per arribar a aconseguir que pogués ser lliure de

càrregues, com ja he exposat abans. No és cert que

l’ajuntament no hagués fet els deures, l’ajuntament va està fent

els deures durant dos anys i mig; he exposat els motius, les

dificultats que hi va haver; tots els problemes legals, en tot cas,

tenim informacions diferents respecte del Sr. Gornés. Si bé és

cert que no hi va haver conveni, és cert que la Comissió

Interdepartamental ho va acceptar com a projecte, per tant,

tampoc no és cert que fos una simple idea.

Jo crec que, en definitiva, és una qüestió de voluntat

política: o es vol recuperar el Pati de sa Lluna o no es vol

recuperar. Jo crec que manifestar que sí, que té el seu valor,

que és un bé d’interès cultural, que tots hi estam d’acord; però
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dir tot açò i al costat votar en contra, me sembla una greu

contradicció. En aquest cas, no ens hem de fiar de les paraules

sinó dels fets, açò, en realitat, és el que compta, el vot, en

definitiva.

Remarcar també que va ser aprovat per unanimitat de tots

els partits representats a l’Ajuntament d’Alaior, inclòs el Partit

Popular; per tant, aquí hi deu haver una contradicció entre la

voluntat del Partit Popular a Alaior i la voluntat del Partit

Popular al Parlament, jo crec que l’hauran d’aclarir aquesta

contradicció. Per tant, simplement manifestar un poc la

sorpresa i la desilAlusió, el desencís per aquesta postura del

Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Gornés, per un temps màxim de

cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Vull reiterar l’interès de l’edifici

com a immoble, en aquest sentit veig que hi ha una

coincidència total en què tots els grups coincideixen en què tard

o prest alguna iniciativa s’haurà de prendre, però la veritat és

que ens trobam davant una situació actual, la qual té un origen,

té un responsable; el responsable té un nom i un cognom: pacte

de progrés, ineficàcia, mala gestió del pacte de progrés, ha duit

que no hi hagi un duro, ha duit que no hi hagi projecte per tirar

endavant amb aquesta iniciativa. Jo sé que fa mal a les orelles,

però ho hem de dir així de clar perquè quedi constància en el

Diari de Sessions.

La veritat és que, insisteixen que vostès varen prendre

decisions perquè el projecte tirés endavant, però aquestes

decisions, pel que jo veig, no han servit per a res; no han servit

per a res perquè, en darrera instància, per tirar endavant

projectes d’aquesta magnitud sempre fa falta una cosa: doblers.

I aquí de doblers no n’hi ha cap. Si el Govern balear del Partit

Popular que va entrar el juny, el juliol, s’hagués trobat, com va

passar amb altres projectes, amb les seves corresponents

partides i amb els seus corresponents convenis firmats,

evidentment un compromís firmat, encara que sigui d’una

anterior administració, s’ha de complir. Però no ens trobam en

aquest cas, exemples n’hi ha molts; per posar-ne un de molt

clar, en darrera instància es va poder firmar i contractar les

obres del centre d’interpretació de Torre d’en Gaumés, un

projecte similar a aquest que ens trobam avui en dia, es va

firmar a final d’any, es va poder concretar la partida; però a

hores d’ara el Govern balear no té absolutament cap document

ni cap conveni firmat que faci possible tirar endavant aquesta

iniciativa.

Diu la diputada d’Esquerra Unida que açò fa que aquesta

postura del Partit Popular posi en perill la gestió del patrimoni

històric i posa com a exemple que a Ciutadella, m’ha dit que hi

ha immoble d’interès històric que tenen un ús comercial i no sé

què més. Bé, evidentment podríem parlar moltíssim de quins

usos pot tenir el patrimoni històric a les nostres illes, amb un

sentit un poc pragmàtic i sempre respectant l’interès històric

d’aquests immobles. Però jo, pel que veig, el que interessa a

Esquerra Unida és tenir cascs històrics morts, sense cap tipus

d’activitat i sense dinamisme; aquest no és el model que

defensa el Partit Popular i sempre intentam defensar aquesta

compatibilitat entre la restauració i la conservació del patrimoni

històric amb l’ús social, li digui com li digui, social, comercial,

mercantil que sigui necessari per tal de donar vida i rendibilitat

al nostre patrimoni històric. Per tant, que quedi clara quina és

la diferència quant al concepte de gestió del patrimoni històric

entre el PP i Esquerra Unida.

Vull insistir al portaveu del PSM, perquè veig que està

preocupat, i crec que amb raó, però li vull insistir que el Pati de

sa Lluna està protegit per llei i no té absolutament cap tipus de

perill de cap casta, només depèn del que digui i vulgui el

Consell Insular de Menorca. I en aquest sentit, el Consell

Insular de Menorca haurà de determinar quins usos, quina

funció pugui tenir o pugui avaluar el projecte que es pugui

presentar davant aquesta administració.

El Partit Socialista, el portaveu ens diu que l’ajuntament va

fer els deures; és a dir que el PP, diu, que està en contradicció

amb aquesta opinió. Bé, jo li he llegit literalment un text, firmat

per Esquerra de Menorca Iniciativa per Alaior, on diu

clarament que aquesta falta de feina, aquesta falta de concretar

els deures ho atribueix directament al PSOE de l’Ajuntament

d’Alaior; per tant, ja no som un únic partit el que pensa que

vostès ho van fer malament. Per tant, aquesta iniciativa

nosaltres entenem que té una gran dosi de cinisme, perquè

intenten tapar vergonyes de les quals vostès en són

responsables.

Vull agrair, finalment, el suport d’Unió Mallorquina al vot

que proposam des del Partit Popular. I vull insistir, ja per

acabar, que no hem de descartar en el futur que s’articulin les

possibles solucions al tema, estam parlant d’una qüestió

econòmica i en primera instància d’una solució administrativa

de cara a la situació d’algunes de les persones que encara viuen

o habiten, o com se li vulgui dir, dins aquest immoble. Per tant,

estam en una situació enquistada, idèntica a fa dos anys i mig,

no ha canviat res i insistim que el que es proposa és una cortina

de fum per tal de desviar l’atenció cap a la responsabilitat,

única i exclusiva, del pacte de progrés.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol contrareplicar, Sra.

Rosselló, o donam el debat per tancat?

Sr. Gornés, és a dir, jo ho he demanat a la Lletrada, perquè

en el seguiment no m’ho posava, però jo pensava o entenia que

el proposant de la proposició no de llei tancava el debat, això

és el que entenia jo, a pesar que aquí no m’ho posava. Ho he

consultat a la Lletrada i me diu que sí, que hauria de tancar el

debat el proposant. Això és el que entenia jo, però jo crec que

és un tema que la Lletrada ens hauria de dir si és així o si no és

així.

(Pausa)
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, li deman la paraula per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Almanco, des que aquest diputat és diputat en aquesta

Cambra, i va entrar el 95, a les comissions informatives sempre

s’han donat dos torns: un de rèplica i un de contrarèplica. I en

aquest sentit, entenem nosaltres, que s’ha d’interpretar el

Reglament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, jo l’únic que vull fer és aplicar el Reglament,

però m’agradaria que la Lletrada ens explicàs què diu

exactament el Reglament.

(Pausa)

Donaríem, doncs, el debat per tancat i passaríem a votació.

No, Sra. Rosselló, donaríem el debat per tancat. Passaríem a

votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 10. Per tant, s’entén

rebutjada la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3168/03, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a dotació de personal d'administració i serveis als centres

d'educació infantil i primària.

Passam ara, al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix a la Proposició no de llei registre d’entrada número

3168/03, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a dotació de personal d’administració i

serveis als centres d’educació infantil i primària.

Per a la seva defensa, intervé el Sr. Riudavets, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, per un temps màxim de

deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Intentaré ser breu en la meva exposició, entre d’altres coses

perquè estic convençut que amb els motius de la proposició no

de llei hi estam tots d’acord, encara que ja supòs que amb les

necessitats hi estarem tots d’acord, però hi votarà el Partit

Popular en contra perquè el pacte de progrés ho va fer molt

malament, que és la lletania que se’ns acostuma a dir quan

s’està d’acord amb una cosa per justificar el seu vot.

Bé, com tots ja sabem, els centres d’educació secundària,

instituts, escoles d’art, escoles oficials d’idiomes, compten amb

personal d’administració i serveis, administratius i ordenances,

dependents del Govern de les Illes Balears, que cobreixen les

necessitats burocràtiques dels centres. En canvi, els centres

d’infantil i primària no compten amb aquest servei, si bé els

ajuntaments aporten, en la majoria dels casos, que no en tots,

el personal d’ordenança. Però les mancances són evidents i,

sense voler comparar les tasques entre un centre de secundària

i un de primària, també és cert que les feines d’administració

dels centres d’infantil i primària es veuen moltes vegades

desbordats per la gran feina burocràtica que els pertoca.

Quina és la situació actual? Els equips directius,

especialment els secretaris dels centres, dels colAlegis de

primària, assumeixen les tasques burocràtiques. Els assegur que

aquestes tasques no són senzilles, i ho sé per experiència, com

d’altres membres d’aquesta comissió; hi ha molta de

preinscripció, matriculació, documents d’organització de

centres, fulls d’estadística, diversos projectes, gestió de

pressuposts, comptabilitat, etcètera. Malgrat s’atorgui

disponibilitat horària, és a dir, reducció d’hores lectives, per fer

front a aquesta feina, la veritat és que en molts de casos o en la

majoria de casos açò no basta, i més tenint en compte que a

priori no es tenen els coneixements professionals necessaris

que un ensenyant no té perquè tenir.

No vull de cap de les maneres fer demagògia sobre aquest

tema, sé que és un assumpte complicat, molt complicat; no

basta una decisió voluntarista, calen estudis econòmics, calen

modificacions de plantilla, noves dotacions, etcètera. En aquest

sentit, la meva proposició no de llei, si s’ha llegit bé, veuran

que no posa límits concrets sinó que demana estudis. La

passada legislatura l’esforç de dotació als centres es va centrar

en el professorat i en aquest sentit es va incrementar

substancialment la plantilla de professorat. Es va posar un

mestre de suport a totes les línies d’educació infantil, en alguns

casos dos; es va estendre la dotació de professorat de

pedagogia terapèutica, atenció a la diversitat, audició i

llenguatge, professorat de música, educació física, etcètera, i es

va possibilitat, així, un desdoblament de grups, agrupaments

flexibles; és a dir, es va fer incidència en la millora de dotació

de professorat.

Açò ha donat com a conseqüència que els centres educatius

tenen una plantilla bàsica acceptable, si bé s’han d’habilitar

constantment noves places per mor que la nostra comunitat

segueix creixent en població i conseqüentment en població

infantil. És per açò que no pretenem, i vull deixar-ho molt clar,

no pretenem amb aquesta proposició no de llei una solució

immediata, no proposam ni de bon tros que el proper curs es

dotin els centres de primària de personal d’administració i

serveis; no pretenem demanar solucions miraculoses que siguin

inviables a un problema tan complicat com aquest. Als finals de

la passada legislatura, amb l’anterior govern, es va començar a
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estudiar la possibilitat de, gradualment, en un futur anar dotant

d’aquest personal als centres, si bé el canvi de govern no va fer

possible la continuïtat.

Sabem, per altra part, que la decisió no és només

competència de la Conselleria d’Educació i Cultura, sabem qui

té molt a dir o gairebé tot a dir, almanco a la decisió final, no

a la proposta, la Conselleria d’Interior, responsable de Funció

Pública i per tant del possible personal d’administració i serveis

que es dotés a aquests centres.

Per altra part, no és més cert per açò que no demanam en

aquesta proposició no de llei cap assumpció de compromisos.

Però estam convençuts, açò sí, que, si més no, ara és el moment

d’iniciar els estudis necessaris per a un futur posar-ho en

pràctica si es creu convenient; que els estudis, al nostre parer,

haurien d’anar basant-se primer en estudis de les necessitats

reals, ja que no és el mateix, per exemple, un centre d’una sola

línia que un centre de tres línies -i consideram que dins aquest

estudi es podria preveure, com a exemple ho dic i no com a

proposta concreta, com a exemple, es podria preveure una

dotació gradual, començant pels centres de més complicació o

de més línies. S’hauria d’estudiar el cost que açò suposaria i un

calendari de possible aplicació, que no m’atrevesc ni tan sols

a detallar, ja que la complicació podria ser que s’allargàs durant

molts d’anys.

Per açò que aquesta proposició no de llei, ho torn repetir,

neix des de la responsabilitat i sense intentar forçar cap

adequació concreta, sinó que consideram que és el moment

adequat per mantenir aquesta feina que just es va començar a

iniciar a l’anterior legislatura, per mor que s’havien dedicat els

esforços a la dotació de professorat, ja que és una necessitat

real dels centres que tots coneixem i que, si no es posa fil a

l’agulla, doncs se seguirà eternitzant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En torn de fixació de

posicions, per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la

Sra. Mulet, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del

meu grup, la nostra posició i els motius exposats, estam

totalment d’acord. Veim les necessitats bàsiques i fer un estudi,

com bé ha exposat, més que res per aquest creixement i les

necessitats bàsiques que hi ha dins l’educació infantil i

primària. Estam totalment d’acord a fer un estudi, sense límit,

perquè crec que s’ha començat una feina, s’ha d’acabar, però

el que no hem d’anar és que donem un poc de marge perquè

vagin desenvolupant, veient el cost, les necessitats que

sapiguem quines i donem l’oportunitat a la Conselleria

d’Educació i Cultura, la qual en un termini sense termini pugui

presentar-nos aquesta proposta feta, per veure les necessitats

bàsiques de tota l’educació infantil i primària que en aquests

moments ens trobam.

Nosaltres, si no hi ha un termini tancat per a no pressionar,

la votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula la Sra.

Rosselló, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

Bé, des del nostre grup estam totalment d’acord amb la

proposició no de llei que presenta el PSM, a més entenem que

és molt adequada tenint en compte que és un element

fonamental la tasca que es du a terme en els centres educatius

de primària i de secundària i tota la gestió administrativa que

s’ha de dur en aquests centres i per tant la necessitat que hi hagi

personal administratiu per poder-la dur a terme. Per tant, estam

absolutament d’acord.

Creim que també això és una necessitat relativament urgent,

tot i que aquesta proposició no de llei no posa terminis, però sí

que és cert que és fer una planificació de cara a un temps que,

evidentment, es considera més adient, permetria saber, per un

costat, les necessitats, i per un altre, millorar la gestió que es du

a terme en els centres educatius, amb dos vessants: per una

part, moltes d’aquestes tasques burocràtiques les fan els

mateixos professors o professores, fins i tot en detriment de

temps que haurien de dedicar a la seva tasca lectiva o, com a

mínim, de preparació de les hores lectives, i per tant entenem

que això redundaria a millorar el que és l’activitat pròpia,

educativa i directa. I per altra banda, que això milloraria

l’eficàcia i la bona gestió dels centres educatius, i per tant

redundaria en benefici de tota la comunitat educativa, no només

en l’alumnat sinó també en els pares i mares.

Per tant, creim que és una proposició no de llei, que hi

donam suport, però que, a més, pensam que s’hi ha de

començar a fer feina a partir de ja, perquè entenem que és un

element fonamental, que està, diríem, en una situació, si més

no, preocupant en els centres educatius, quan de cada vegada

més la tasca burocràtica és més gran. I d’això no en té la culpa

ningú, no en té la culpa el pacte de progrés, sinó, senzillament,

és una qüestió generada per la pròpia societat que fa que cada

vegada la tasca burocràtica i administrativa sigui més gran i per

tant que requereixi d’un personal preparat, adient per a aquesta

feina i que permeti que el professorat es dediqui al que s’ha de

dedicar, que és educar i dedicar el màxim esforç a fer una

educació el millor possible per a tots els nins i nines.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Aina Calvo, per un temps màxim

de deu minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:
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Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Des del Grup Parlamentari Socialista, també donam suport a

aquesta proposició no de llei del Grup Parlamentari del PSM,

entre moltes altres raons, ja se n’han explicades moltes a

l’exposició de motius, perquè era una de les actuacions que

nosaltres també incloem en el nostre programa electoral, per

tant forma part, està molt en sintonia amb una de les nostres

propostes educatives.

Volem dir que només destacar una vegada més que,

efectivament, el personal administratiu, tal i com es troba la

situació en els nostres centres, és un recurs o comença a ser un

recurs de primer ordre per desenvolupar de forma adequada la

tasca educativa, però també valoram molt positivament que

aquesta proposició no de llei és una convidada a l’anàlisi i a la

formulació d’una proposta posterior; perquè és una proposició

que, lluny de fugir de la realitat de la situació del sistema

educatiu a la nostra comunitat autònoma, és molt assenyada i

molt prudent i es planteja molt en consonància amb les

necessitats enormes d’aquesta comunitat.

A més a més, també valoram molt positivament el fet que

es plantegi ara, perquè coincideix a un moment doblement

idoni, un moment en el que es planteja, quasi tancant suposam,

el nou pla d’infraestructures, amb la qual cosa el tancament

d’aquest pla permetria també una anàlisi acurada de les

necessitats de tots i cadascun dels centres de nova construcció

i d’aquells que es rehabilitin en consonància amb aquesta

dotació de personal administratiu i de serveis. I en segon lloc,

perquè, tal i com s’ha anunciat en diverses ocasions a la cambra

d’aquest Parlament, el Govern pensa que, i ha reconegut ja

públicament, pensa iniciar tota una sèrie de tràmits per intentar

millorar el finançament respecte de la partida pressupostària de

què disposa aquesta comunitat autònoma en temes educatius.

I creim que a l’hora de poder renegociar el pressupost en aquest

sentit, seria molt important que es tengués en compte aquesta

nova necessitat de les nostres aules i ja s’haguessin iniciat

d’alguna manera actuacions en aquest sentit.

Res més, reiterar el nostre suport a la proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Maria Aina López,

per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Atesa la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista davant aquesta Comissió d’Educació

i Cultura, en la qual s’insta el Govern de les Illes Balears a

presentar una planificació per a la progressiva dotació de

personal als centres d’educació infantil i primària, creim que el

posicionament del Grup Parlamentari Popular ha de transitar

pel camí de la coherència, el seny i del sentit comú.

M’explicaré.

A l’anterior legislatura, el Grup Parlamentari Popular ja

havia presentat tant preguntes com propostes perquè fessin

efectiu el que vostès ara demanen, amb açò li vull dir que el

Grup Popular ja ho havia parlat, ja ho havia previst; el que no

havia previst és tot el que s’ha trobat tant dins la Conselleria

d’Educació com a d’altres, la veritat, bastant de desgavell; que

ara no hi entrarem, encara que vostè ja n’ha fet menció, sembla

que ja ho tenen un poc assumit, i ens centrarem a la proposta.

Ara bé, malgrat açò, no és voluntat del nostre grup negar

una situació que certament es manifesta als centres d’infantil i

primària, com és la mancança de dotació de personal

administratiu. Vostè sap i ho he dit, tant vostè com jo, no sé si

d’altres, ho hem patit sent responsables d’una escola infantil a

primària. Encara que determinats centres d’educació primària

com a conseqüència del seu volum tenen cobertes aquestes

necessitats, com deu saber. Si bé és cert que l’esforç del

professorat, per tal de contrarestar aquesta mancança ha estat

i és un esforç important que tots hem de reconèixer, no és

menys cert que la conselleria també du a terme una necessària

i gradual introducció d’elements informàtics que permet i

permetrà reduir considerablement les tasques burocràtiques

dels centres. Però açò no ha de bastar, entenem que la

introducció d’aquests elements ha d’anar inevitablement

acompanyada d’una dotació de personal que permeti agilitar la

gestió administrativa i econòmica dels centres, no obstant, per

aconseguir aquest objectiu hem d’emprar els recursos

econòmics que facin falta i habilitar partides pressupostàries,

circumstància aquesta que, com vostès comprendran, en un

termini immediat no és possible.

No es tracta d’anar fent les coses a salt de mata,

improvisades. Des del Grup Parlamentari Popular tenim

coneixement que aquest Govern fa feina de forma coordinada

amb la Conselleria d’Interior en la mesura de les necessitats i

prioritats per fer front a les diferents places de llocs de personal

administratiu i de serveis dels centres d’educació infantil i

primària. Per aquesta mateixa raó i per les abans esmentades,

aquest grup parlamentari veuria bé donar suport a la proposta,

no obstant els demanaria que s’eliminàs la data que fixen, abans

de juny del 2004, perquè aquesta proposta surti endavant, del

contrari tenguin per enunciat el nostre vot en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Agrair en primer lloc el suport del

Grup Parlamentari Socialista, el Grup d’Esquerra Unida i Els

Verds en la integritat de la proposta. I en ares del consens,

naturalment que acceptaré l’eliminació de la data i per tant,

també agrair la part del suport que em dóna Unió Mallorquina

i el Partit Popular.

Crec que si més no, açò és un tema, ja ho he dit abans,

suprapartidista, no entraré ara en les crítiques que ha llançat a

l’anterior Govern per part de la portaveu en aquest tema del



Partit Popular. Crec que quan arribam, per mínim que sigui, a

un acord l’hem de fer valer. Per tant, expressar la meva

satisfacció perquè aquesta proposició no de llei tiri cap

endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Mulet?

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sr. President, senyores i senyors diputats. El meu grup, com

que s’ha llevat el termini, com he dit abans nosaltres li donarem

suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mulet. Sra. Rosselló? No farà ús de la

seva paraula. Sra. Calvo? Sí vostè.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies. Només que quedi clar que s’ha de llevar la

data, res més, que quedi constància.

Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, en principi pareix que hi ha acord. Si vol llegir com

quedaria la proposició.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a presentar una planificació per a la progressiva dotació

de personal administratiu als centres d’educació infantil i

primària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

S’entén aprovat per assentiment?

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei,

en els termes que ara han quedat redactats.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Bones tardes.
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