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acabat amb el conflicte que hem tengut el primer dia de

comissió de període de sessions començarem la sessió d’avui,

i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Maria Binimelis substitueix Andreu Prohens.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Rosa Maria Alberdi.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix el diputat que pertoqui.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Que consti que la presidència, en aquest cas, de la comissió

encarrega als Serveis Jurídics que després faci la seva valoració

oportuna per veure com procedeix fer aquestes substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en la

proposició no de llei RGE núm. 3124/04, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a conveni biblioteca, i en la

proposició no de llei RGE núm. 3201/04, del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a drets dels

colAlectius immigrants a les beques.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3124/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni

biblioteca.

Per defensar la Proposició no de llei amb RGE núm. 3124

intervé, per part del Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Sr.

Andreu Bosch per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

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

la biblioteca pública de l’Estat ubicada a Palma i gestionada pel

Govern de les Illes Balears és un dels serveis culturals més

importants de la nostra comunitat; compta amb 250.000 volums

de fons bibliotecari tant antics com moderns. Ubicada fins ara

al carrer Ramon Llull, ha compartit la seu amb l’Arxiu Històric

provincial.

Constatada la insuficiència de les seves instalAlacions davant

de les necessitats de lectura, informació i investigació que

demanden els usuaris, i davant de les noves tecnologies per a

la conservació, protecció i difusió del patrimoni bibliogràfic, el

17 de juny del 1999 es va signar un conveni entre el Ministeri

d’Educació i Cultura i la Conselleria d’Educació, Cultura i

Esports del Govern balear. Amb aquest conveni el Ministeri es

comprometia a la construcció d’un nou edifici per a la nova seu

de la biblioteca al solar de Can Sales, cedit a tal efecte per la

comunitat autònoma. La finalització de l’obra estava prevista

per al 2002. Per la seva part la comunitat autònoma es

comprometia a assumir les despeses de les noves instalAlacions

referides a manteniment, adquisició de fons bibliogràfic i

dotació del personal necessari per a l’atenció i el

desenvolupament dels nous serveis bibliotecaris. L’increment

mínim de personal es quantificava en 27 llocs de treball que, de

conformitat amb les normes IFLA, que regulen el personal en

funció del volum de la biblioteca i de la importància de la ciutat

on està ubicada, una tercera part havia de tenir formació

bibliotecària.

En el moment en què es va registrar la proposició no de llei,

17 de maig del 2004, ara fa just quatre mesos, un cop

anunciada la finalització de les obres arribava el moment de la

màxima importància per al bon funcionament de l’equipament:

el trasllat a la nova seu. No cal ressenyar la importància que té

dur a terme aquest trasllat i la necessitat que es faci amb plenes

garanties i per part de professionals tècnicament preparats. És

per açò que en aquell moment el Grup Parlamentari Socialista

va presentar aquesta proposició no de llei que insta el Govern

de les Illes Balears en dos punts: primer, abans d’iniciar el

trasllat, complir el conveni signat entre el Ministeri d’Educació

i Cultura i la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que

fa referència a la dotació de personal, de manera que les

tasques preparatòries es puguin dur amb eficàcia; i segon,

contractar una empresa especialitzada per fer efectiu el trasllat

de la biblioteca pública de l’Estat a la nova seu i evitar

qualsevol tipus de dany al fons bibliotecari, bibliogràfic i

documental.

Arribats a aquest punt, però, ens trobam amb un fet curiós:

quatre mesos després de registrar la proposició no de llei per

part del Grup Parlamentari Socialista, i casualment el dissabte

abans que se celebri la reunió de la Comissió d’Educació i

Cultura on s’ha de debatre la proposició no de llei referent a

aquest tema, surt publicat a un mitjà de comunicació un

comentari sobre la nota informativa del Consell de Govern en

què dóna compte de la creació de 20 llocs de treball per a la

biblioteca pública i del fet que ha convocat un concurs per a la

contractació d’una empresa per fer el trasllat, dues

informacions que curiosament fan referència als dos punts de

la proposició no de llei.

Bé, idò, ens hem de felicitar perquè aquesta proposició no

de llei s’ha dut a terme abans fins i tot que no fos aprovada. No

obstant açò, en primer lloc hem de lamentar al Govern els

successius retards que ha patit el trasllat de Can Sales; primer

la Direcció General de Cultura va assegurar que la biblioteca

obriria a principis d’any, després es va dir que seria per l’agost,

després les dues primeres setmanes de setembre i encara no

hem acabat. En segon lloc, pel que fa al personal, que és  referit

al primer punt de la proposició, hem de dir que l’anunci del

Govern fa referència a la creació de 20 llocs de treball, creació

que no vol dir que es cobreixin aquestes places, ja que segons

les nostres informacions a data d’avui només s’han incorporat

tres tècnics i un subaltern. A més a més aquests 20 llocs no

cobreixen places de diplomats en biblioteconomia o llicenciats

en documentació; per tant ni són un mínim de 27 llocs ni una

tercera part tenen formació bibliotecària, tal com marquen les

normes IFLA ja citades i que recullen el decret del conveni per

a la nova seu de la biblioteca.

Així, idò, el primer punt de la proposició no de llei, malgrat

tot, és de plena actualitat i continua tenint sentit. S’ha de

remarcar que, a més, aquest punt fa referència al fet que el
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conveni, pel que fa a la dotació de personal, s’ha de complir

abans que no es produeixi el trasllat, ja que és del tot necessari

que es compti amb tot el personal per realitzar-lo amb plenes

garanties, amb una distribució adequada dels espais i amb les

corresponents directrius tècniques.

Pel que fa al segon punt, com que la seva simple formulació

ja ha fet efecte, si el Govern diu que ja ha procedit a la

contractació d’una empresa i aquesta té la solvència necessària

per dur a terme la tasca proposada no hi hauria inconvenient en

retirar-lo.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions, per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra.

Margalida Rosselló. Perdó, perdó. Per part del Grup

Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Dolça Mulet per un

temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des

del meu grup, veient les informacions que ens han arribat,

realment els dos punts que vostè presenta estan en marxa.

Realment el trasllat, que a mi em consta que està

pràcticament..., s’adjudicaria un dia d’aquests, ha sortit

publicada l’adjudicació d’aquesta empresa especialitzada. I

referent als llocs de feina també estan fent a través del borsí

que té la comunitat autònoma i van contractant la gent. 

Per tant si la retirava nosaltres hi estaríem d’acord i, si no,

li votaríem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Ara sí, per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra.

Margalida Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies. En primer lloc vull dir que per part del

nostre grup donam suport a la proposició no de llei que ha

presentat el Grup Parlamentari Socialista, tot i que creim que

malgrat que hagin passat quatre mesos i pareix que les darreres

informacions, almanco en el punt segon, diuen que s’ha

contractat una empresa especialitzada, hem de dir que almanco

des del nostre grup no en tenim una informació fidedigna que

puguem dir que això sigui així, i per altra banda tampoc no

tenim cap informació respecte a la dotació de personal ni

tampoc de com ni quan es posarà en marxa el trasllat de la

biblioteca.

Per tant consideram que hem de donar suport a aquesta

proposició no de llei i, a més, creim que ha de ser d’una manera

ja diríem ràpida però ben feta aquest trasllat i que es faci amb

les condicions que es diuen clarament al conveni que ja ha

esmentat el portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

Vull dir també que durant tot aquest any nosaltres sí que

hem sentit o llegit distintes..., més que aportacions almanco

intencions de dir que aquest tema es resoldria, però en realitat

encara ara no hem vist que això pugui ser una realitat. Per tant

creim que per bé sobretot de tots i sobretot perquè hi pugui

haver una biblioteca en condicions perquè els usuaris, a més,

sàpiguen també el més aviat possible com es durà a terme

aquest trasllat, quan podran tornar, a més, a utilitzar aquesta

biblioteca, i per tot el que suposa per tant per fer una feina ben

feta, creim que aquesta proposició no de llei és vigent i en

aquest sentit, idò, com dic, li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sr.

Eduard Riudavets per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, el nostre grup parlamentari, el PSM-Entesa

Nacionalista, donarà clar suport a aquesta proposició no de llei,

malgrat que és cert que potser ja estigui, en part, en marxa el

procés de complir-se, el procés de solució d’aquesta

problemàtica. Però el que és clar és que és evident la necessitat

que el més aviat possible, ja acabades les obres del nou edifici,

entri en funcionament aquesta biblioteca, i que entri en

funcionament complint íntegrament les condicions que fixa el

conveni que va firmar, per cert, un govern del Partit Popular,

complir-lo íntegrament i el més prest millor: 27 professionals

dels quals un terç ha de tenir estudis de biblioteconomia.

S’ha parlat i ha sortit per premsa l’anunci de creació de

places. Jo esper que aquestes places no siguin només creació

sinó que hi hagi dotació econòmica, perquè en els pressupostos

que es van discutir prest farà un any no apareixia cap dotació

econòmica per a aquestes places ni tampoc per al cost de

transport dels llibres. Esper i desitj que se solucioni el més

prest millor i, per tant, per assegurar aquesta solució donarem

el nostre vot favorable. 

I aprofit també per dir que una de les problemàtiques que

genera la situació actual de titularitat d’alguns museus i

biblioteques de les nostres illes precisament és aquesta

necessitat de firmar convenis per dur endavant. Nosaltres

consideram que la problemàtica d’aquest centre se solucionaria

molt aviat amb l’exigència de les transferències no tan sols de

la gestió sinó de la titularitat. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Sr. Simó Gornés per un temps màxim de

10 minuts.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em permetran els senyors diputats

i les senyores diputades que faci una breu contextualització del

decurs de les obres de la biblioteca de Can Sales per tal que

quedin almanco fixats en el Diari de Sessions els

esdeveniments que envolten la consecució d’aquesta

infraestructura cultural.

Podem dir que les obres han acabat, han finalitzat. El

Ministeri de Cultura s’ha encarregat del projecte, de

l’adjudicació de les obres i del seguiment dels treballs, tot açò

fruit d’un conveni que es va firmar el 17 de juny del 1999. A

hores d’ara, a través també del Ministeri de Cultura, s’està

treballant, com saben els senyors diputats, en l’equipament del

nou centre, en les instalAlacions, el mobiliari, dotació de

material informàtic, etc., etc., i s’espera que molt prest es

puguin haver conclòs aquestes instalAlacions i, per tant, que

s’entregui d’una forma definitiva i oficial, i vull remarcar açò,

oficial, a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Respecte al contingut de la proposició no de llei jo em

pensava sincerament que l’haurien retirada, perquè no és que

estigui desfasada, és que està caducada. Respecte al trasllat, dia

28, com ja s’ha dit aquí, dia 28 del 8 es treu a licitació el

concurs de trasllat d’aquests béns, i vull dir que respon a la

previsió, al calendari que s’havia fixat la Direcció General de

Cultura per tal d’escometre aquest procés. Fins i tot es té el

màxim detall sobre com i de quina forma específica i concreta

i especialitzada s’ha de planificar aquest trasllat. És un informe

bastant complet, moltíssim detallat que evidentment no vull

explicar aquí però que respon a aquesta planificació que s’ha

fet des del Govern de les Illes Balears. També podem dir que

sabem que el concurs de trasllat s’ha resolt i que, vaja, no els

puc donar el nom de l’empresa que ha guanyat el concurs

perquè no el sé, però és una cosa acabada, diguem.

Respecte a l’altra qüestió, que és la qüestió del personal,

clar, a mi em fa molta gràcia que vostès ara defensin aquí que

es doti del personal adequat quan vull recordar que el conveni

fa ser firmat l’any 1999; vostès van estar governant aquí

l’anterior legislatura i durant quatre anys van ser incapaços de

modificar el catàleg per tal de dotar de personal les places que

requeria aquesta infraestructura. Record que jo mateix vaig dur

diferents iniciatives en aquesta cambra per tal de recordar -no

renyava, sinó per tal de recordar- al conseller del moment què

havia fet. Idò bé, els fets s’han traduït en que no es va fer res,

i va ser un govern del Partit Popular que dia 7 del 10 del 2003

va modificar la plantilla de personal per tal de dotar les places

corresponents a aquesta infraestructura, que vull recordar aquí

que estan dotades 19 places, açò amb els nombres que canten.

I també vull recordar al senyor diputat que presenta la iniciativa

que en el BOIB número 139 de dia 7 d’octubre també queden

ben especificats els diferents requisits i especificacions

tècniques d’aquestes places de personal.

Per tant nosaltres entenem que on hi va haver imprevisió va

ser a l’anterior govern i que aquest govern ha posat les bases

per tal que es pugui donar compliment a allò que es recollia en

el conveni. Però bé, crec que açò és el menys important, la

qüestió és que la biblioteca pública de Palma estarà dotada tant

de personal com dels mitjans tècnics i que aquesta dotació els

puc assegurar que es veurà incrementada a partir ara, o sigui

que no només tindrem aquestes 19 places sinó que en el futur

veurem com s’incrementarà el personal que ha de gestionar

aquestes infraestructures.

Crec que ens hem de felicitar tots d’aconseguir finalment

que aquesta infraestructura pugui ser gestionada finalment pel

Govern de les Illes Balears i omplir de qualque forma un buit

que es venia donant en els darrers anys, un buit en

infraestructures culturals molt necessàries per a aquesta illa. Per

tant la postura del Grup Parlamentari Popular, evidentment, és

la de votar en contra d’aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fer ús de la paraula per

contradiccions, si així ho vol, té la paraula el diputat del Grup

Parlamentari Socialista, Sr. Andreu Bosch, per un temps màxim

de 5 minuts. Igualment li agrairia que precisàs si es modifica o

no el text inicial a efectes de la posterior votació, i si els altres

grups hi tindrien inconvenient o no.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’una banda, efectivament, un

aclariment sí que l’ha fet el diputat del Partit Popular;

l’aclariment que jo li demanava respecte a l’empresa

contractada ja deia abans de la primera intervenció meva que,

si efectivament es constatava que hi havia una empresa i que

aquesta empresa era solvent retiraria el segon punt. Per tant si

ve d’acord retiraria aquest segon punt i en tot cas mantindria el

primer, i ho justificaré en el sentit que la proposta del Grup

Parlamentari Socialista és -i ho tornaré a dir com ho havia

manifestat ja la primera vegada, i açò sí que no ho ha aclarit el

diputat del Grup Popular- que el conveni diu 27 professionals;

deia que eren 19 que s’havien dotat; no sé si dotar vol dir que

ja s’han cobert, en tot cas 27 places, no 19. Segon, que un terç

d’aquestes 27 places han de ser especialistes; açò tampoc no ho

ha aclarit el Sr. Diputat, i el tercer element és que la proposició

no de llei diu que aquestes places es cobreixin abans de fer el

trasllat per garantir que realment es disposa de tot el personal

per tal que es realitzi en les millors condicions tècniques i no de

qualsevol manera.

Pel que fa a la dotació de personal que deia el Sr. Diputat

que no s’havia modificat, tan sols el catàleg... Les obres

acabaven el 2002; no sé durant el 2003 està tot enllestit. En tot

cas la dotació de les places havia de ser en el moment en què

realment estigués acabada la construcció i la dotació de la

biblioteca. 

Per tant entenem que el primer punt és plenament vigent, és

plenament actual per tal com en aquests moments no s’ha

cobert. Ja deia també que segons les informacions només hi

havia tres professionals nous en aquest moment. Per tant

mantenim la vigència del primer punt i per tant demanaria que

es procedís a votació si així procedeix.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara correspon demanar als altres grups

si s’oposen o no a aquesta modificació del text original per

sotmetre’l a votació.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta, la modificació implica la retirada per

part del Grup Socialista del punt número 2. Sí, hi estam

d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, per tant passaríem a la votació de la proposició no

de llei 3124/04, que quedaria només conformada pel seu primer

punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 10.

LA SRA. PRESIDENTA:

La proposició queda rebutjada.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre, voldríem un

aclariment respecte a les votacions, per la qüestió de la

substitució del diputat o la diputada del Grup Socialista.

Voldríem saber si computa aquesta substitució en el global de

la votació. Gràcies.

LA SRA. LLETRADA:

Segons les informacions que he comentat amb l’oficial

major en principi computa. Per tant el Grup Socialista té dret

a cinc vots; per tant, són 7 a 10.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3201/2004,

presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a dret dels colAlectius immigrants a les

beques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, aclarit aquest punt passam ara a la Proposició no de

llei RGE núm. 3201/04, relativa a drets dels colAlectius

immigrants a les beques. Per a la seva defensa intervé, per part

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, l’Hble.

Sra. Margalida Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de dir inicialment que aquesta

proposició no de llei va ser presentada fa -igual que l’anterior

proposició no de llei- fa ara quatre mesos, i per tant en aquest

sentit en alguns aspectes, més que haver quedat ja obsolets,

com a mínim són qüestions que ens hagués agradat parlar-ne o

poder-les debatre en aquesta comissió en el temps que

pertocava, que hagués estat dins el mes de maig o de juny. 

No essent, evidentment, possible, perquè evidentment no es

podia fer així, creim que tampoc no deixa de ser vigent i és un

tema que ens preocupa moltíssim, en el nostre grup

parlamentari, tenint en compte que vàrem conèixer que la

Conselleria d’Educació i Cultura havia remès a tots els centres

educatius on es cursa ensenyament obligatori un full

d’instruccions sobre tot el procés de tramitació de beques i,

sobretot, pel que feia per una banda a l’adquisició de llibres de

text i de material didàctic, així com per a beques d’educació

especial. Aquestes instruccions que va enviar la Conselleria

d’Educació i Cultura, que el que feien era esmenar..., o sortien,

emanaven del que era la convocatòria de beques que havia fet

en aquest cas el Ministeri d’Educació, el Ministeri d’Educació

i Cultura, però el cert és que hi havia unes especificacions que

per res no estaven al que era la convocatòria de beques que era

el marc pel qual es feien aquestes instruccions.

En aquestes instruccions s’assenyalava d’una manera molt

clara que en el moment de presentar-se les solAlicituds només

es podien admetre el DNI o el NIE que, com saben, és el

permís de treball, però no el passaport. Això suposava, en

primer lloc, un canvi respecte a les anteriors instruccions o les

instruccions dels altres anys, on es permetia precisament que es

pogués presentar el passaport, perquè si no deixava en clara -

diríem- exclusió els immigrants que d’alguna manera no tenien

permís de treball. Això, per tant, era una novetat que al nostre

entendre deixava en una indefensió total perquè excloïa els

estrangers no regularitzats que no disposaven de permís de

treball de la possibilitat de rebre aquestes beques, precisament

un colAlectiu absolutament necessitat en molts de casos. 

Aquesta actuació de la Conselleria d’Educació, aquestes

instruccions, se situa, al nostre entendre, en la línia del decret

que regula l’admissió d’alumnes, que ja en el seu moment

nosaltres vàrem presentar no només la nostra opinió, sinó que

ja vàrem fer una crítica respecte al que suposava perquè

perjudicava els colAlectius dels nouvinguts precisament per

valorar, entre altres en el barem, els anys de residència a un

mateix domicili, la qual cosa evidentment implicava que

precisament aquest colAlectiu de persones o d’estrangers no

regularitzats que tenen encara més problemes, idò hi havia una

discriminació envers la possibilitat que fossin admesos a una

escola.

Però hem de dir que la gravetat en aquest tema ens sembla

ja a uns punts de màxima preocupació, i sobretot no entenem

molt bé per què s’ha pogut produir, quan teòricament tant la

LOCE com la LOGSE deixen molt clar precisament que el que

s’ha de fer és intentar que l’educació es pugui dur a terme amb

la màxima igualtat d’oportunitats.

Hem de dir que aquesta exigència de presentació del

passaport suposa un incompliment de la Llei Orgànica sobre

drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració

social, tal com diu la Llei 4/2000, modificada després per la

Llei 8/2000 que estableix, concretament a l’article 9, el dret i

el deure de tots els estrangers menors d’edat a l’educació
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obligatòria en les mateixes condicions que els espanyols o que

els de l’Estat espanyol, dret que inclou l’accés al sistema públic

de beques i d’ajudes sense condicionar-lo en absolut a la

situació legal dels menors o dels seus pares.

Per altra banda també entenem que aquestes instruccions

contravenen el que s’estableix a la legislació en matèria

educativa, tant a la Llei Orgànica, de 1990, d’ordenació general

del sistema educatiu, com la Llei Orgànica de 2002 de la

qualitat d’educació, que emmarquen les beques i ajudes dins les

accions de caràcter compensador per garantir la igualtat

d’oportunitats. L’article 64 de la LOGSE esmenta

expressament l’origen geogràfic com una de les circumstàncies

que poden determinar unes desigualtats inicials que els poders

públics precisament el que han de fer és corregir. Creim que

l’exclusió dels estrangers no regularitzats actua -i aquestes

instruccions en són un exemple molt clar- just en el sentit

contrari. Suposa més discriminació afegida per a aquest

colAlectiu que es troba en una situació més desfavorida per

moltes raons que evidentment ara no hi entraré.

Per tant al nostre entendre creim que aquestes instruccions

suposen un obstacle clar per a la integració d’aquests colAlectius

més desfavorits i d’immigrants no regularitzats i que, per altra

banda, creen clarament una desigualtat respecte a les

oportunitats i sobretot dels colAlectius com són els menors que

precisament si parlam d’integració i del fet que tenguin una

educació com cal això no s’hauria de permetre de cap manera.

Per tots aquests motius que he exposat presentam aquesta

proposició no de llei amb dos punts. Un primer punt és que

consideram que el Parlament ha d’instar el Govern a gestionar

les beques i ajudes per a l’educació d’acord amb la legislació

actual a la qual he fet referència sobre estrangeria i educació,

que a més s’ha d’adaptar a la convocatòria de beques que s’ha

establert des del Ministeri d’Educació, i que precisament

s’estableix el dret a tots aquests àmbits, tota aquesta legislació

estableix el dret de tots els estrangers menors d’edat a accedir

a l’educació i al sistema d’ajudes en igualtat de condicions que

la resta de ciutadans de l’Estat espanyol, i que evidentment

estableix que les beques i ajudes s’han d’orientar a garantir la

igualtat d’oportunitats.

En segon lloc consideram que el fet és tan greu, al nostre

entendre, no sabem molt bé com s’ha pogut produir. Creim que

el Govern de les Illes Balears hauria d’obrir un nou termini de

tramitació de beques als centres educatius, a fi de garantir que

es puguin acollir al sistema públic de beques i ajudes totes les

persones que hi tenen dret perquè sinó ens trobarem, com supòs

que ens trobam degut a aquestes instruccions, que hi ha un

colAlectiu que ha quedat exclòs ja des de dia 15 abril que va ser

quan va acabar el temps per fer la solAlicitud d’aquestes ajudes

de material didàctic, llibres de text i de beques d’educació

especial, ha quedat exclòs de la possibilitat d’aquestes ajudes.

Creim que si ha estat un error, o ha estat alguna qüestió que

no s’ha plantejat d’una manera adequada, no només s’hauria de

rectificar sinó que a aquest segon punt consideram que s’hauria

d’obrir un nou termini de tramitació per part del Govern de les

Illes Balears, tot i que és un tema que marca i la convocatòria

és del Ministeri d’Educació i Ciència, però en aquest cas és el

Govern de les Illes Balears que ha fet aquestes instruccions el

que hauria de dur endavant un nou termini per garantir un

sistema públic de beques i ajudes que pugui ser igualitari per a

tots els ciutadans d’aquestes illes, tenguin o no tenguin papers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posició per

part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Sra.

Dolça Mulet per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des

del meu grup, nosaltres a aquesta proposició no de llei votarem

en contra. És veritat que nosaltres des del nostre grup estam

totalment d’acord en la igualtat i que no hi ha d’haver aquesta

diferència, sobretot en edat escolar i en centres educatius. Ara

bé, el que està clar és que tots aquests documents arriben de

Madrid, del ministeri i l’única cosa que ha fet el Govern balear

ha estat de fer la transmissió cap als centres escolars, ja que la

competència d’estrangeria la té l’Estat. Fins que això no canviï

crec que nosaltres des d’aquí no podem fer més que de

transmissor. Ara bé, crec que ells s’han donant compte i aniran

rectificant un parell de temes per veure aquesta diferenciació

que hi ha hagut, o que hi pot haver de cara a un futur en allò

que és l’educació dels alAlots que és la base de l’educació cap

al futur.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició

no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sr. Eduard

Riudavets per un temps de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu. Senyores diputades,

senyors diputats. Jo crec que aquesta proposició de llei

introdueix una problemàtica que va més enllà de les paraules

concretes que la conformen, més enllà de la seva literalitat, hi

va el problema de la imaginació. Avui per avui dins la nostra

societat, és cert que en molts de casos que els immigrants no

gaudeixen dels mateixos drets que la resta de persones,

d’habitants de la nostra societat. Sí que era cert que l’educació,

fins ara, havia estat una excepció en aquest aspecte. En el

nostre parer i en el cas del qual estam parlant, els drets dels

infants i en concret el seu dret a l’educació i quan dic dret a

l’educació dic a tots els àmbits de l’educació, prevalen per

sobre d’altres consideracions, fins i tot, els de la pròpia

ciutadania si fos aquest el cas, però consideram que els drets

humans i estam parlant de drets humans, en el fons estam

parlant de drets humans, no tenen nacionalitat.

Som conscients, és cert que les beques encara són

competència del Govern central i que el Govern de les Illes
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Balears es limita a tramitar-les. Però per altra part sabem que

la normativa estatal sobre estrangers garanteix el seu dret a

beques i ajuts. Per tant, la tramitació a les Illes Balears no pot

anar més enllà d’allò que el règim comú exigeix. En el cas que

aquesta discriminació que a anteriors instruccions, vull

recordar, no existia, emanés del Govern central, no per açò

seria menys discriminatòria. Però a partir de la normativa que

hem manejat no emana del Govern central. La resolució de 15

de març de 2004, aquesta resolució que fixa tots els requisits

per a les ajudes de llibres de text i material didàctic, per

exemple, no anomena en cap moment aquest requisit de què

hagin de tenir permís de treball, per exemple. Fins i tot, es

remet a l’ordre de 25 de juny de 2003, l’ordre de règim general

de beques, allà on en cap moment estableix aquest requisit, al

contrari. Aquesta darrera ordre remet a la llei orgànica que ja

s’ha anomenat aquí, on es diu clarament que tendran dret a

accedir als nivells d’educació i ensenyament no previst en el

(...) anterior i a l’obtenció de les titulacions, ho (...) en cada cas

i a l’accés al sistema públic de beques i ajuts.

En definitiva nosaltres creim que ens estam trobant amb un

excés que ha comès el Govern de les Illes Balears, amb una

transposició exagerada, amb un error si ho miram amb bons

ulls perquè no vull pensar que fos intencionat. Llavors

consideram que això s’ha de rectificar perquè no emana de les

directrius de qui competeix, que és el Govern central el que té

les competències. Per tant, aquest error ha de ser rectificat en

un sentit positiu, obrint una convocatòria de beques i si per

solucionar l’error s’ha d’assumir amb fons propis, així ha de

ser.

Per tant, el nostre suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Andreu Bosch per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En

primer lloc puntualitzar que el NIE (Número d’Identificació

d’Estranger) no equival necessàriament a tenir permís de

treball. El NIE és encara més restrictiu ja que segons el

reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre els drets i llibertats

dels estrangers i la seva integració social, reformada per les

Lleis 8/2000 i 14/2003, estableix que “el número de identidad

de extranjero deberá ser otorgado de oficio por la Dirección

General de la Policía, siempre que concurran los siguientes

requisitos: a) que no se encuentren en España en situación

irregular, b) que justifiquen documentalmente los motivos por

los que solicitan la asignación de dicho número”. Del

contingut d’aquest article es dedueix que cap ciutadà estranger

que no tengui autoritzada la residència a Espanya pot ser titular

d’un número d’identificació.

Per tant, haver de presentar el NIE equival a dir que només

poden tenir beca els que tenguin permís de residència, quan la

Llei d’estrangeria en relació al dret a l’educació no fa cap

referència a aquest permís, sinó que diu: “todos los extranjeros

menores de 18 años tienen el derecho y el deber a la educación

en las mismas condiciones que los españoles, derecho que

comprende el acceso a la educación básica, gratuita y

obligatoria a la obtención de la titulación académica

correspondiente y al acceso al sistema de becas y ayudas”. Pel

que fa el passaport, des del nostre punt de vista, és obvi que si

no ha pogut obtenir un document que acrediti la seva situació

a Espanya, el passaport expedit per les autoritats competents

del país d’origen o de procedència és un document vàlid, ja que

la mateixa llei d’estrangeria obliga a conservar algun document

que acrediti la seva identitat.

En una altra ordre de coses, la mateixa LOCE, parla de la

necessitat de la integració dels immigrants a través de

l’educació. “Hay todavía un nuevo desafío que ha irrumpido

de forma súbita en el escenario educativo y social de España

y que precisa de un tratamiento adecuado. En efecto, el rápido

incremento de la población escolar procedente de la

inmigración demanda del sistema educativo nuevos

instrumentos normativos que faciliten una efectiva integración

educativa y social de los alumnos procedentes de otros países

que con frecuencia hablan otras lenguas y comparten otras

culturas, pues el grado de integración social y económica de

los adultos depende a medio y largo plazo de la capacidad de

integración por parte del sistema educativo de niños y

adolescentes procedentes de la inmigración”.

És evident que el sistema de beques és un mecanisme de

compensació de les desigualtats i els poders públics estan

obligats a articular sistemes eficaços. La Llei orgànica 1/1990

d’ordenació general del sistema educatiu en el títol cinquè que

regula la compensació de desigualtats en l’educació, en el seu

article 62, apartat 2 diu: “las políticas de educación

compensatoria reforzarán las acciones del sistema educativo

de forma que eviten las desigualdades derivadas de factores

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra

índole”.

Per tant i per tot el que s’ha apuntat anteriorment, el Grup

Parlamentari Socialista donarà suport a la proposició no de llei

presentada pel Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, ja que és

ben demostrat que exigir el DNI i NIE i no admetre el

passaport és contrari a la llei. Obrir un nou termini de

tramitació de beques als centres educatius seria una forma de

reparar la discriminació que s’ha comès.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Sra. Carme Feliu per un temps màxim de

10 minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. És cert

que des de la Conselleria de Cultura s’ha remès, com s’ha fet

sempre i no pot ser d’una altra manera, a tots els centres on es

cursa ensenyament obligatori els fulls d’instruccions sobre el

procés de tramitació de les beques per a l’adquisició de llibres

de text, material didàctic i també per a beques d’educació

especial. També és cert que aquestes instruccions assenyalen
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que en el moment de presentar-se les solAlicituds i només es

podran admetre el DNI o el NIE. Exactament igual ara, que fa

una any, que en fa dos i que en fa tres, això no ha canviat. 

Allò que no diu el Grup d’Esquerra Unida i Els Verds a la

seva exposició de motius és que el Govern balear l’únic que fa

és de simple transmissor de les instruccions que rep des del

Ministeri d’Educació i Ciència, és a dir, des del Govern del Sr.

Zapatero. El Govern balear no ha afegit ni una coma més, el

Govern balear no s’ha inventat a través de la seva Conselleria

d’Educació les instruccions. Ha rebut uns papers que estan

penjats a internet, per cert els convit a baixar-los, ha baixat

d’internet aquesta informació i l’ha tramesa a totes les escoles

d’ensenyament obligatori. No ha fet res més. Per tant, totes

aquestes acusacions la veritat és que m’estranyen molt la poca

documentació que veig que tenen, fins i tot el diputats del Partit

Socialista, quan els que governen a Madrid són els del seu

mateix grup. Torn repetir que exclusivament es recullen les

solAlicituds i aquestes tornen ser enviades a Madrid i és allà a

Madrid, a la unitat de beques del Ministeri d’Educació i

Cultura, allà on es decideix qui pot sortir beneficiat i qui no

d’aquestes beques.

Per tant, des del Grup Popular no podem admetre de cap de

les maneres que es facin acusacions tan greus com les que s’han

fet a aquesta exposició de motius, d’una forma tan lleugera,

acusant el Govern del Partit Popular de vulnerar..., no tornaré

a repetir tot allò que s’està dient, però realment s’està acusant

d’un incompliment flagrant de la Llei orgànica de dret civil dels

estrangers a Espanya, no és veritat. Acusant que la Conselleria

d’Educació es situa en una línia de decret que regula l’admissió

d’alumnes allà on es perjudiquen els colAlectius de nouvinguts

a Balears, no és veritat. Acusacions realment fortes, allà on

l’única cosa que fa el Govern balear és ser disciplinat i complir

exclusivament i taxativament les instruccions que rep de

Madrid. I torn a repetir, per favor consultin internet perquè allà

ho podran comprovar i podran comparar amb les fulles que

s’han repartit a les escoles.

Per tant, nosaltres demanam..., és més, voldria afegir que es

va rebre, és veritat que aquesta proposició no de llei es va

presentar ja fa un parell de mesos, per tant, té punts que tal

vegada estan ja un poc caducats, però és veritat que es va rebre

aquest mes d’agost per part de la Direcció General de...-perdó

un segon- des del Ministeri d’Educació i Ciència a través de la

Direcció General de Beques, un fax allà on diu: “finalmente se

han podido superar las dificultades que impedían la

tramitación de las solicitudes de ayuda para la adquisición de

libros de texto y material didáctico en aquellos casos en que

ninguno de los miembros de la unidad familiar posean NIF o

NIE”, això ho envien des de Madrid , “y cobren la ayuda a

través del centro docente. Por ello aquellas propuestas que

estaban en esta situación fueron devueltas a nuestra dirección

general de tratamiento de la información de las unidades

gestoras, (...) De nuevo a éstas para proceder a su

adjudicación. En todo caso deberán remitirse por parte de

estas unidades las solicitudes que se encuentren en esta

situación de falta de datos de NIF o NIE, de los familiares y

cobro de la ayuda a través del centro, si no se hubiese

realizado el envío de autoridad”.

Què passa? Que exclusivament, com he dit abans, el que ha

fet el Govern ha estat exigir a les escoles que omplin les

instruccions, que el MEC envia unes instruccions tècniques

molt concretes allà on s’indica explícitament que per introduir-

se les dades de la beca dins l’aplicació, proporcionada també

pel MEC, s’ha d’utilitzar el DNI o el NIE, que és el camp de

referència per poder introduir la resta de dades. Què ha passat

fins ara? Que es bloquejava i ja no deixava passar cap dades

més l’ordinador si un no introduïa un NIF o un NIE. Per tant,

el Govern de Madrid, el ministeri ha rectificat, ha enviat

aquesta carta, ha dit que els envien tots els documentats una

altra vegada, s’ho estudiaran i tornaran a donar resposta a

aquesta solAlicitud. 

Per tant, des del Grup Popular demanam la retirada d’aquest

punt. En primer lloc perquè trobam que acusacions com

aquestes directes al Govern balear, una de dues, o realment està

demostrant una falta de documentació greu, per no dir unes

males intencions que podem sospitar tots, perquè realment

l’única cosa que està fent el Govern és aplicar allò que està

demanant el ministeri. Per altra banda també demanam la

retirada perquè en aquest darrer comunicat que ha fet el

ministeri amb data de dia 6 d’agost, si no vaig errada, crec que

s’han modificat aquestes condicions i jo entenc que el ministeri

tornarà a estudiar expedient per expedient cada una de les

solAlicituds que arribaran i d’aquesta manera tot allò que

quedava bloquejat a l’ordinador i que ja no arribava a Madrid,

sí que arribarà o sí que està arribant ja i es procedirà i decidirà

Madrid, el ministeri a qui li adjudica i a qui no la beca, no ho

decideix el Govern balear.

Per altra banda també recordar-los que hi ha una quantitat

màxima de 750.000 beques per a tota Espanya i que un pot

reunir tots els requisits que demana el ministeri i pot no poder

accedir a la beca per qüestió d’ordre d’arribada, el que sigui, no

sé quins són els criteris que seguirà Madrid, però en aquest

moment també el Govern balear desconeix quins són els criteris

que seguirà Madrid. Vostès diran el que vulguin, però la veritat

és que és complicat caure en discriminacions, no cap als

immigrants, que tots lluitarem perquè no sigui mai, sinó cap als

propis espanyols perquè els espanyols per arribar a aconseguir

una beca se’ls demana el primer de tot la seva declaració

d’hisenda per conèixer quins són els seus ingressos i resulta que

una persona que no està en situació legal a Espanya no li

demanaran absolutament res, en principi, i després, amb quina

condició nosaltres ens podem creure quins són els ingressos

que pot declarar aquesta persona? Vostès m’explicaran amb

quina documentació..., no està clar.

Com que aquest tema ha quedat damunt la taula a Madrid

i seran ells els que decidiran a qui s’adjudiquen beques, a qui

no i torn a repetir, pot ser que hi hagi moltes més persones que

reuneixin totes les condicions i que no puguin tenir dret a beca

perquè només hi ha 750.000 beques per a tot Espanya, nosaltres

demanam la retirada d’aquest punt i si no en tot cas votarem en

contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per fer ús de la paraula per

contradiccions té la paraula per part del grup proposant la Sra.

Margalida Rosselló per un temps de 5 minuts.
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé en

primer lloc és evident que si no ha quedat clar, supòs que

tothom ho tenia absolutament claríssim que les competències

respecte les beques són competència de l’Estat espanyol i en

aquest sentit, jo en cap moment he dit que les competències

fossin del Govern de les Illes Balears. Ens agradaria que ho

fossin, però jo no ho he dit en cap moment, supòs que per

ventura ho han entès malament.

En segon lloc el que sí mantenc, evidentment no només

mantendrem aquesta proposició no de llei, sinó que mantenim

tot el seu contingut amb tota la seva vigència, és que hi ha unes

instruccions que va fer la Conselleria d’Educació i Cultura que

va enviar a tots els centres, jo aquí tenc les instruccions.

Aquestes instruccions no emanen de la convocatòria, tot i que

adjunten la convocatòria amb un PDF, un programa d’Acrobat

Reader i tot allò que puguem dir que es pot consultar a internet

i evidentment la consulta a internet es pot fer de la convocatòria

i almanco hi ha aquestes instruccions respecte el tema que sí fa

la Conselleria d’Educació i Cultura, a través de la Direcció

General de Planificació de Centres, allà on precisament aporta

una sèrie d’aspectes que ara no entraré, però que un d’ells

clarament diu que en el moment de presentar les beques només

es poden acceptar el DNI o el NIE entre parèntesi permís de

treball i no el passaport. Per tant, això són unes instruccions

internes que no són precisament les instruccions que diu

aquesta convocatòria de beques.

Per altra banda, independentment d’aquesta qüestió,

nosaltres des del nostre grup no només consideram sinó que

abans, les anteriors instruccions internes que es fan per part

dels distints, en aquest cas la Conselleria d’Educació, abans

mai s’havia introduït aquest element de no acceptar els

passaports. Evidentment, després una altra qüestió és si s’ha

enviat o s’ha rebut una carta en una altra data posterior a

aquesta instrucció. Però independentment d’aquesta qüestió

també hem de dir que en el nostre grup ens sembla i ens

segueix semblant que davant un tema tan important com és el

tema de la immigració, allà on precisament les Illes Balears

tenen una població important respecte a aquest nombre

d’immigrants i molts d’ells a més sense papers, o sense una

regularització respecte a allò que són els seus permisos de

treball i la seva residència. Jo vull tornar recordar i nosaltres

evidentment també volem deixar clar que en un moment donant

si Madrid manté, o es considera que ha de fer algun aspecte

respecte a això, nosaltres tampoc no estaríem mai a favor,

nosaltres allò que demanam és l’aplicació de la llei. L’aplicació

de la llei diu clarament a la llei orgànica, en el seu article 9

“que tots els estrangers menors de 18 anys tenen dret i deure a

l’educació en les mateixes condicions que els espanyols, dret

que comprèn l’accés a un ensenyament bàsic, gratuït i

obligatori, a l’obtenció de la titulació acadèmica corresponent

i a l’accés al sistema públic de beques i ajudes, tots els

estrangers menors de 18 anys, a partir de 18 anys és una altra

història.

Per tant, això és clarament allò que diu la llei i en aquest

sentit nosaltres demanam que, sigui quina sigui l’administració,

s’apliqui la llei i en aquest cas qui ha fet aquestes instruccions,

evidentment, ha fet una qüestió que no s’adapta a allò que és la

llei que en aquest moment és vident i és la Llei orgànica 8/2000

de 22 de desembre, com tots sabeu, que és el dret a l’educació.

Per tant, nosaltres mantenim aquesta qüestió. Creim a més,

precisament, no entrarem en un debat sobre beques, però sí

entrarem en un debat allà on creim que no podem fer és una

societat multicultural allà on el tema de la immigració és un

tema important, cada vegada aprofundir més en les diferències

respecte el sector immigrant o en el sector no immigrant. Crec

que precisament tots els infants, venguin d’on venguin, siguin

allà on siguin, han de tenir dret a tenir una educació amb totes

les ajudes possibles, que a més tots sabem precisament en molts

de casos que els colAlectius que més necessitats tenen són

aquests colAlectius que han hagut d’emigrar fins les nostres

terres.

Per tant, defensarem aquesta qüestió i mantenim per tant,

aquesta proposició no de llei amb tota la seva vigència i creient

que evidentment, és una qüestió que pensàvem que es votaria

a favor. Esperem que no tornin passar instruccions d’aquests

tipus i que s’admetin el passaport a les properes instruccions

que es facin per part de la Conselleria d’Educació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada...

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre. Jo demanaria

autorització per llegir literalment la carta rebuda el dia 6

d’agost de 2004 des del Ministeri d’Educació, allà on deixa

claríssimament quines són les condicions i de fet corregeixen

una sèrie de punts. M’agradaria..., més que res per allò que

s’està discutint aquí és una cosa molt concreta i és una acusació

que es fa al Govern balear que demana una sèrie de documents

i jo torn a demanar que es documentin els diputats i que

sàpiguen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, aquesta presidència entén que no li pot donar

la paraula perquè només es pot concedir per una qüestió

d’alAlusions directes cap a la seva persona i no ha estat així en

la intervenció de la diputada que ha defensat aquesta

proposició. Per tant, no li don la paraula.

Passam ara a votació de la proposició no de llei 3201/04.

Si?

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Per una qüestió d’ordre, demanaria si és possible un recés

d’un parell de minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha inconvenient en els altres grups?

Es procedeix idò a la suspensió per 2 minuts.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Deman si ja podem passar a votació?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS.

Sra. Presidenta, si em permet, és que aquí s’ha produït una

situació de què no hi ha cap esmena a la proposició no de llei

i d’alguna manera supòs que degut a nova informació que ha

aparegut, que no hi era en el moment evidentment de saber-ho,

es demana la retirada d’alguna manera... Jo crec que en aquest

moment hi ha una situació, almanco per part del meu grup no

aclarida respecte aquesta proposició no de llei perquè s’ha

d’analitzar aquesta nova informació i en tot cas, jo no sé en

aquests moments, és una informació introduïda en el darrer

moment, que el si d’aquesta proposició no de llei evidentment,

tampoc no es perd els motius pels quals es presenta. El

problema més seria amb els dos punts que es presenten i clar,

jo en aquest moment o faig una nova redacció o si no estam en

una situació una mica difícil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot proposar vostè un canvi, si els altres grups...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No sé si puc fer un canvi ara, sense haver-hi esmenes, o si

es pot retirar per presentar-ne una de nova. No sé molt bé en

quina situació es troba.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet senyors diputats. Sra. Diputada, jo entenc que

aquí hi ha tres opcions, o es manté la proposició tal com està i

es vota, fins i tot es podria votar per separat els dos punts, seria

la primera opció. La segona opció seria retirar-la i no es sotmet

a votació. I la tercera opció, si els altres grups no s’hi oposen,

vostè pot modificar el text en el sentit que vostè cregui.

Li agrairia que optés per una de les tres.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Tot i no tenir-ho clar, vull que consti en el Diari de

Sessions, nosaltres ara per una qüestió purament de disposar, o

de no crear una situació una mica fora d’allò que nosaltres

consideram normal, tot i que hi podria haver una esmena, o

alguna cosa similar, en aquest moment idò retiraríem aquesta

proposició no de llei, però evidentment en presentarem una

altra dins una línia similar que entri més en la problemàtica de

les beques del colAlectiu d’immigrants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò en aquest sentit no es passa a votació. S’entén

retirada la Proposició no de llei 3201/04.

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

més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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