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(Inici de la sessió de la presidència de la comissió no

enregistrat)

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí Sr. President, Miquel Ramon substitueix Margalida

Rosselló.

EL SR. PRESIDENT:

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

consisteix en les preguntes RGE núm. 5832, 5833, 5834, 5835

i 5836/04. Assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura Sr.

Francesc Fiol i Amengual.

I.1) Pregunta RGE núm. 5832/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a obres del Conservatori

d'Eivissa.

Per formular la pregunta RGE núm. 5832/04, relativa a

obres del Conservatori d’Eivissa té la paraula l’Hble. Sr.

Miquel Ramon i Juan per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President i gràcies al Sr. Conseller per

la seva assistència aquí per contestar aquestes preguntes. Bé

intentaré ser breu perquè m’han dit que per diverses raons hi ha

gent que té pressa. 

Bé la primera fa referència a quan creu el conseller que

podrien començar les obres del Conservatori d’Eivissa. La

pregunta té la raó de ser en què és un projecte que ja és una

mica antic. La situació actual del Conservatori, després en

parlarem una mica més, no és la desitjable, no està en unes

instalAlacions que siguin una meravella i seria bo que es

traslladessin a aquest nou edifici que està projectat des de fa

temps, edifici que s’ha de situar allà on estava abans l’antiga

escola d’arts i oficis que ja no existeix perquè es va tombar tot

l’edifici i està previst que s’ubiqui allà el nou conservatori

d’Eivissa. Sabem que hi ha hagut diversos problemes, com és

el fet de què quan es comencen a fer moviments de terra

apareixen restes arqueològiques interessants, lògicament hem

de mirar de preservar aquestes restes arqueològiques. 

Però en tot cas és una necessitat jo crec que important, els

alumnes i els pares dels alumnes ho vénen reclamant

insistentment i voldríem saber si el conseller ens podria donar

una data aproximada de quan podrien començar aquestes obres

tan necessàries, una vegada resolts tots els problemes

burocràtics i trobant una solució al tema de les restes

arqueològiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

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

Diputat, efectivament se pretén construir en el solar d’arts i

oficis el nou conservatori professional de música d’Eivissa

perquè òbviament hi ha una necessitat d’unes noves

instalAlacions. El fet de què se descobrissin unes troballes

púniques en el subsòl quan se començaven les excavacions va

paralitzar l’obra i va fer que se modifiqués el projecte eliminant

una planta i permetent que mitjançant unes escales s’accedís a

una espècie de jardí allà on se preservessin aquestes deixalles

i la gent pogués una zona d’esbarjo i poder estar en aquest

espai, un espai on quedarien a la vista aquestes despulles

púniques i seria com una espècie de parc per davall de l’edifici.

Naturalment això va obligar a fer un nou projecte, modificar el

projecte de dalt a baix perquè efectivament aquestes troballes

obligaven a respectar que no quedessin enfonsades i no

quedessin ocultes. Per tant, se va fer aquest nou projecte.

En el mateix temps aquest projecte tenia unes implicacions

urbanístiques distintes a les del projecte originari i hi va haver

nombroses converses amb l’Ajuntament de Vila i el cert és que

en el moment en què se va decretar la suspensió del

planejament a Vila per la caducitat de la prescripció que havia

imposat l’ajuntament de suspensió de llicències pareixia que

era possible que aquest projecte s’aprovés i nosaltres vàrem

aprofitar aquest moment per presentar el projecte i puc dir que

dia 21 d’octubre, aquí tenc una còpia, se va registrar davant

l’Ajuntament de Vila la solAlicitud de llicència corresponent i

amb la màxima lleialtat institucional el dia abans qui els parla

se va entrevistar amb el batle de Vila i li va explicar els motius

i les esperances dipositades en què l’ajuntament fes

l’autorització que en realitat l’única especificitat que té és

eximir aquest edifici d’haver de construir un pàrking subterrani

perquè és impossible construir un pàrking subterrani.

Això jo crec que és molt comprensible i molt justificable,

fins i tot vàrem oferir la possibilitat de permutar a qualsevol

altre solar allà on haguéssim de construir-hi instalAlacions

educatives fer-hi un pàrking, amb permuta de què no es pugui

fer en aquest edifici perquè els despulles i les restes que hi ha

a baix de l’edifici impedeixen fer-hi un pàrking subterrani.

La veritat és que la recepció d’aquesta idea va ser positiva

i nosaltres per tant, esperam que l’Ajuntament de Vila, que és

qui té la competència per atorgar la llicència, ho faci en el més

breu temps possible. En el moment que s’atorgui aquesta

llicència començarem les obres immediatament perquè som ben

conscients de la necessitat de construir aquest conservatori

professional a Eivissa.

És una demanda i una necessitat i creim que si l’ajuntament

té un poquet de flexibilitat, l’ha tengut en altres..., aprofit per

dir-li, l’ha tenguda en altres edificacions i ben bé la podria tenir

amb un ús social tan important com és un conservatori

professional de música. Però estam a l’espera de què

l’ajuntament se pronunciï.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Ramon per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé ara fa aproximadament un

mes es va presentar el projecte, un projecte modificat si no vaig

equivocat perquè prèviament n’hi havia un altre, però no se

sabia que hi hagués aquestes troballes arqueològiques i per tant,

aquest projecte respecte aquestes troballes i hi ha aquest

problema del pàrking que lògicament, pel que em diu vostè, ha

demanat l’ajuntament que s’eximeixi d’aquesta condició que té

la zona en concret per poder donar llicència. A mi me consta,

com a mínim me digueren, me vaig interessar també per

l’ajuntament a veure com estava el tema i que mirarien de fer

tot el possible per donar la llicència, a pesar de què no

compleixin el 100% d’allò que determina el Pla general

d’ordenació urbana. 

Jo esper que trobin una manera per donar aquesta llicència,

el que jo voldria si vostè me pot assegurar..., jo aquí me faig

ressò de qüestions que m’han arribat, per exemple de pares

d’alumnes del conservatori en concret i que tenen uns certs

dubtes perquè s’han anunciat obres de la seva conselleria per a

l’any que ve i no estava ben clar que les obres del conservatori

es poguessin iniciar. Per tant, jo he entès que sí, però

m’agradaria que m’ho ratifiqués vostè si pressupostàriament no

hi ha problemes i si tan prompte com tengui la llicència li

poden licitar el projecte i es podria començar..., ja no només

depèn de vostè i de la seva conselleria, però si podríem dir que

segurament a primers de l’any que ve es podrien iniciar

aquestes obres que jo crec i vostè hi coincideix, que són prou

necessàries. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

el Sr. Conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé nosaltres, insistesc, dia 21

d’octubre que és quan ja feia uns dies que el Pla general estava

en una situació de suspensió de la denegació de llicència, la

prescripció de notes de llicències, vàrem presentar el projecte

i ho vàrem explicar a l’ajuntament i a més, vàrem solAlicitar

expressament, a més de demanar llicència, expressament

l’exempció de la construcció d’aparcaments perquè és una

obvietat que allà no se poden construir aparcaments si se vol fer

aquest projecte respectant les ruïnes púniques que hi ha allà

baix.

Per tant, nosaltres no tenim la responsabilitat d’atorgar la

llicència, és una responsabilitat que té l’Ajuntament d’Eivissa,

té la solAlicitud, és veritat que només fa un mes que la té, per

tant, jo no dic res, esper, però quan abans tenguéssim la

llicència abans podria licitar les obres i començar-les. És una

obra bona de licitar i és una obra relativament bona de fer, és

a dir, que en un període de 14-16 mesos pot estar construït

aquest conservatori, però clar, quan? No ho sé, quan ens donin

llicència, naturalment no podem adjudicar les obres sense tenir

la llicència de construcció i això correspon a l’ajuntament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5833/04, de l'Hble. Diputat Sr.

M iquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a places del Conservatori

d'Eivissa.

Per formular la pregunta RGE núm. 5833/04, relativa a

places de conservatori d’Eivissa té la paraula l’Hble. Sr.

Miquel Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta és la

continuació de l’altra. He entès en la resposta de l’altra que tan

prompte com hi hagi llicència, jo desitjaria que fos de manera

immediata, o passat un temps prudencial, es licitaria l’obra i

podríem començar. En qualsevol cas les obres públiques no sé

per quin estrany motiu tenen una tendència sempre a allargar-

se, no les que fa vostè, les de qualsevol govern i mai són prou

àgils i actualment en el conservatori, en el lloc on està que no

és l’adequat hi ha diverses problemàtiques i una que és molt

sentida per part de l’alumnat i dels pares és la manca de places,

places que no es cobreixen i que fan que per exemple no hi

hagi..., no sé per on tenia les meves notes, professor de piano

en concret se reclamava, de flauta travessera, ni tampoc es

poden admetre tots els alumnes que solAliciten matricular-se,

aproximadament segons les xifres que maneig jo, que poden no

ser correctes del tot, s’han admès la meitat dels que han

solAlicitat estudiar en el conservatori.

Jo el que voldria saber és si d’aquí a què estigui construït

aquest nou edifici, que com he dit abans, per molt bona

voluntat que si posi, supòs que tampoc el pròxim curs escolar

no estarà fet i no ho sabem per a l’altre, si es pensa arbitrar

algun tipus de mesura, tot i que puguin ser provisionals per

millorar les condicions en què s’estan impartint les classes en

el conservatori, en la ubicació actual i perquè es puguin cobrir

les places que avui en dia no estan cobertes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar-li té la paraula el

conseller d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10

minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament ja m’agradaria a mi

quan abans disposar d’unes noves instalAlacions del

Conservatori professional de Música d’Eivissa i Formentera,

tant de bo que quan abans ens donin la llicència l’ajuntament

abans començarem les obres. Hi ha disponibilitat, hi ha

recursos, hi ha ganes de fer-ho, hi ha projecte i realment hi ha

interès en fer-ho.
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El meu interès, a més, ara li demostraré quin és. Respecte

la pregunta textual jo li he de dir que totes les places del

conservatori professional estan cobertes, és veritat que a una

plaça en concret que era la de mitja jornada de contrabaix ha

tardat un poc més en dotar-se, però a partir de dia 8 de

novembre està dotada aquesta plaça també, la qual cosa vol dir

que tots els professors del Conservatori professional de Música

d’Eivissa i Formentera, totes les places estan ocupades i amb la

qual cosa el curs se fa normalment, amb les limitacions d’espai

que vostè coneix tan bé com jo i que lamentam que siguin les

que són i que no són d’avui ni d’ahir, ja vénen de temps enrera.

Nosaltres per tant, esperam quan abans millor poder fer

aquestes obres.

De totes formes jo vull subratllar l’interès d’aquesta

conselleria enguany amb l’impuls per als temes musicals a

Eivissa i Formentera i vull recordar al Sr. Diputat que els

conseller que els parla dia 13 de novembre va assistir a la lliçó

inaugural del Conservatori Superior d’Eivissa i va intervenir en

aquell mateix acte i que dia 21 d’octubre passat vaig assistir

també a la lliçó inaugural del Conservatori professional que se

va fer també a Eivissa. I me vull referir molt especialment en

aquest dia 13 de novembre allà on el conservatori va voler

començar el curs a la Catedral d’Eivissa, tenint una presència

a Eivissa, atorgant una medalla a un músic eivissenc, en Roig

Francolí que va venir des dels Estats Units a recollir aquest

reconeixement, lament que el diputat no pogués assistir en

aquest acte tan important perquè va ser realment un acte emotiu

i un concert extraordinari i per tant, l’interès de la conselleria

i del Govern balear per potenciar els temes musicals a les illes

d’Eivissa i Formentera jo crec que és obvi i si l’Ajuntament de

Vila ens atorgués la llicència per construir aquest edifici, jo me

compromet a fer una licitació ràpida dins els terminis que la llei

ens exigeix per poder fer possible que aquest gran interès que

hi ha per a la música a les illes d’Eivissa i Formentera, aquesta

gran demanda de formació musical tengui els mitjans que se

mereix i jo crec que tots volem que això sigui així i crec que

fora possible que sigui així si tenguéssim la possibilitat de

construir aquest edifici tan necessari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el diputat per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Coneixia la seva assistència

a Eivissa i d’aquest concert, a pesar de què no hi pogués assistir

i l’homenatge al Sr. Roig Francolí i me pareix molt bé tot això.

Jo li diré, jo he parlat perquè és molt fàcil parlar amb ells

perquè tenen ganes de parlar amb qualsevol que els escolti,

amb pares del conservatori posteriorment a això. Per tant,

s’havia produït la inauguració el concert, totes aquestes

qüestions i bé, el que me diuen no coincideix amb allò que me

diu vostè i ja dic, és posteriorment..., o sigui és qüestió de fa

una setmana aproximadament. 

Lògicament no m’atreviria a dir, ni de lluny, que vostè no

té la raó, però el que m’arriben són altres qüestions, que hi ha

places sense cobrir, de què es troben en molt males condicions,

fins i tot hi ha un escrit d’unes 1.500 o 2.000 signatures, no ho

sé ben bé, reclamant la urgència i jo no li donaré la culpa a

vostè de què les obres del conservatori no hagin començat, ni

de lluny, li donaré la culpa a vostè, a pesar que a la passada

legislatura crec que es va fer el que s’havia de fer, se va fer el

projecte i després varen aparèixer aquestes restes

arqueològiques i se va haver de modificar i els diputats del seu

grup sí que li demanaven en el conseller que fes les obres d’un

dia per l’altre. En aquella època no s’acceptava que es perdés

ni un sol dia. Bé, ara tenim..., vostè ha passat la pilota al camp

de l’ajuntament, fa només un mes que han demanat la llicència,

jo esper que no es retardi i esper que es puguin solucionar

aquests problemes, però jo tenc la preocupació i únicament em

limit a transmetre la que m’ha arribat, de què tot aquest curs, el

que ve, estaran amb les condicions actuals, sembla ser que no

hi haurà cap tipus de canvi de millora i sincerament la

informació que jo tenc que no es contrastada i que es parlar

amb els pares que m’ho volen contar, és que allà hi ha places

sense cobrir que seguien fa aproximadament una setmana

seguien sense cobrir, és allò que me varen transmetre, que hi ha

la impossibilitat de matricular alumnes perquè no dóna més de

si. 

I bé, jo desig que les obres vagin endavant el més

ràpidament possible, però també com això tardarà, home

m’agradaria que si és possible se fessin actuacions, si més no,

palAliatives de la situació actual i que es cobrissin totes les

places si és que n’hi ha sense cobrir. Jo recaptaré més

informació i en tot cas li tornaria formular segurament per

escrit les preguntes. Però ja dic, no coincideix el que diu vostè

amb allò que em digueren des de l’associació de pares fa molt

pocs dies.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la

paraula el conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vàries coses. Jo no sé

naturalment més que allò que em diuen els meus colAlaboradors,

jo no puc assegurar-li amb tota rotunditat que això sigui així. A

mi m’informen perquè ho he demanat vàries vegades,

naturalment, que faltava mitja jornada de professor de

contrabaix i que dia 8 de novembre va ser coberta i que amb

això se cobria tota la plantilla. Naturalment si li diuen el

contrari ho podem contrastar i si estic equivocat reconeixeré

que estic equivocat, però jo els elements que tenc de

coneixement són que ho he demanat abans de venir aquí a

contestar la pregunta i m’han contat això i jo supòs que això és

veritat, si no és veritat jo rectificaré i farem el necessari perquè

no quedi així.

Respecte a què hi hagi mil i busques de firmes demanant la

construcció del conservatori. Mil i busques i una perquè jo

també ho deman, jo som el primer que vull que se faci aquest

conservatori professional a Eivissa i Formentera perquè és cert

que la gran afició i el gran interès que hi ha a Eivissa i

Formentera per tenir formació musical desborda les
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possibilitats del conservatori. Per tant, jo estic d’acord en què

això és urgent i s’ha de fer. Home! vostè me diu que fa un mes

que han solAlicitat la llicència i m’ho diu com si fos un retret, és

que abans no se podia solAlicitar perquè l’ajuntament tenia

decretada la suspensió de llicències, l’hem solAlicitada en el

moment que ha caducat la prescripció de la suspensió de

solAlicitud de llicències, hem de ser un poc seriosos en aquesta

qüestió. I l’hem solAlicitada només en la prescripció de què no

ens obliguin a fer el pàrking subterrani que no el podem fer

perquè és obvi que no el podem fer.

Insistesc, jo no estic dient que l’ajuntament s’hagi de

precipitar ara a donar la llicència, efectivament no fa un mes

que hem demanat la llicència. Per tant, tampoc no passa d’hora,

però jo no és que hagi traspassat la pilota damunt l’altre terrat,

és que les llicències d’obra les donen els ajuntaments, escolti és

que jo no puc fer una obra si l’ajuntament no me dóna la

llicència, jo crec que això ho entén tothom i naturalment abans

no la podia demanar perquè hi havia una suspensió de

llicències decretada pel propi ajuntament. Per tant, és

absolutament coherent, en el moment en què se’ns atorgui la

corresponent llicència nosaltres quan més prest que no tard

farem el concurs corresponent perquè se pugui fer l’obra, esper

que durant aquesta legislatura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 5834/04, de l'Hble. Diputat Sr.

M iquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a obertura del museu del Puig

des M olins.

Per formular la pregunta RGE núm. 5834/04, relativa a

obertura del Museu del Puig dels Molins té la paraula l’Hble.

Sr. Miquel Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara repassant la redacció de

la pregunta me n’adon que tal vegada pot donar la impressió de

què aquí hi ha algun tipus d’ironia en com està formulada, no

era la intenció precisament perquè sé que és un tema,

desgraciadament complicat, complex i en el qual tampoc

voldria fer-lo responsable a vostè si no s’obri passat demà. Ja

dic, a pesar d’allò que feien diputats del seu grup parlamentari

la passada legislatura, que si no es solucionaven les coses en un

dia o en una setmana ja era perquè no hi havia voluntat o

perquè no es feien les coses bé.

Bé, el tema del Museu del Puig dels Molins és una mica

llarg i complicat i té una història, és un museu jo crec que

important en temes púnics, en una situació administrativa

complicada, és propietat de l’Estat, la gestió transferida a la

comunitat autònoma i amb intencions, crec, o almanco se

n’havia parlant, a més de què es poguessin transferir al consell

insular. O sigui, una qüestió administrativa complexa i

complicada. Un edifici en si mateix, allà on està situat, bastant

lamentable, una arquitectura d’infles imperials que es feien en

aquelles èpoques i un edifici que han tengut sempre problemes.

Però clar, és que ara mateix fa aproximadament 10 anys que

està tancat, el museu és evidentment el més important

d’Eivissa, això crec que és monogràfic i quant a matèria púnica

és un dels importants que pugui haver-hi.

Es produeix la declaració de Patrimoni de la Humanitat, la

necròpolis i el museu formen part d’aquest Patrimoni de la

Humanitat i allò segueix tancat, segueix en obres i està en una

situació complicada. Darrerament sembla ser que hi ha bones

notícies de què el Govern central s’hagi compromès, sembla

ser, en avançar aquest tema. I allò que jo li demanaria si vostè

seria capaç de dir, encara que sigui de manera orientativa, una

data en què se poguessin estar resolt, que haguessin acabat les

obres i que pogués obrir les portes i funcionar de manera

normal. Sé que és una competència compartida, una

competència fins i tot estatal les obres i la gestió correspon a la

conselleria, però s’hauria de fer un esforç perquè això se

solucionés d’alguna manera i sempre a part de les competències

directes que tengui vostè sempre hi ha les competències de

gestió davant el ministeri i de tractar que s’accelerin els tràmits

i m’agradaria si té alguna bona notícia, o hi ha alguna bona

previsió que en un temps que no sigui molt llarg pugui tornar

obrir les portes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament aquesta és

una història de llarg recorregut des de què l’any 1995 a finals

de gener es tanca al públic l’exposició permanent. Se

succeeixen tot un seguit de processos que seria ara molt llarg

narrar i per ventura innecessari, però deixi que me concentri ja

en qüestions més concretes i en notícies que crec que són bones

per a tothom.

El mes de juny del 2003 la Subdirecció de Contractació

Gestió Patrimonial de la Gerència d’Infraestructures i

Equipaments del Ministeri d’Educació i Cultura encarrega la

redacció del projecte d’obres per un pressupost d’1.592.891

euros i un termini d’execució de 14 mesos. Les bones notícies

se circumscriuen ja en el 2004, molt recentment també, allà on

el 20 d’octubre passat es publica en el BOE la resolució per la

qual se convoca el concurs per a l’adjudicació del contracte

d’obres de reforma del Museu Necròpolis del Puig dels Molins

d’Eivissa amb una licitació de 2.198.000 euros. Amb una data

límit de presentació d’ofertes de dia 15 de novembre, és a dir,

que ja ha vençut el període que el BOE donava per presentar

projectes. Dia 2 de desembre s’han d’obrir les ofertes en el

ministeri i el termini d’execució d’aquest projecte és de 14

mesos des de l’obertura de les ofertes. 

Per tant, dins l’any 2005 viuríem l’adjudicació d’obres i

l’execució i en el mateix temps en paralAlel s’ha de produir el

concurs del projecte museològic, imprescindible per definir la
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possible obertura. Per tant, durant l’any 2006 fora possible que

veiéssim l’execució del projecte museològic, l’acabament de

les obres i la tan desitjada obertura del Museu Monogràfic del

Puig dels Molins.

Jo vull dir que això és un tema que està (...), que pareix que

està en una situació de sortir endavant, tenc còpia dels

butlletins oficials si els vol i que expliquen tot això que d’una

forma resumida he intentat explicar ara. Crec que és una bona

notícia per a tots i crec que s’ha d’agrair també a

l’administració central que actualment hagi continuat les passes

que ja s’havien donat al final de l’anterior legislatura i molt

especialment en el director general que va estar a Eivissa

acompanyant tota la comissió de patrimoni nacional i va poder

veure in situ, a més el Sr. Martínez és arqueòleg de professió,

la qual cosa també, pareix que no, però hi té un interès més

acurat en el tema, el coneix millor i s’hi ha involucrat més. Per

tant, això són globalment bones notícies i pareix que això farà

possible que se pugui adjudicar ben aviat abans de Nadal

aquestes obres i que l’adjudicatari pugui realitzar aquesta

adequació, en el mateix temps que en paralAlel se fa el projecte

museològic.

Val dir de totes formes i els ho vull citar aquí especialment,

que els esforços del Sr. Jordi Fernández que és el director del

museu han fet possible que mentre ha estat tancat el museu

s’hagi seguit conservant en un estat extraordinari i catalogar

d’una forma ordenada, sistematitzada i arxivant segons les

normes arxivístiques i de cauteles normalment establertes, totes

les troballes que anaven arribant i que s’anaven fent perquè les

excavacions, vostè ho sap molt bé, han continuat. Per tant, crec

que després el projecte museològic serà relativament bo de

dissenyar. 

Per tant, en conjunt això crec que són bones notícies,

esperem que això se pugui adjudicar abans o a principis del

2005. Però vaja, ja li dic, acabat el període de presentació de

pliques dia 2 de desembre, en el ministeri s’obrin les ofertes,

pareix que això està encaminat perquè pugui tenir una bona

solució a finals de la legislatura o a principis de la legislatura

vinent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper que sigui així

efectivament perquè ja n’hi ha prou amb tot el temps que ha

estat tancat. Em consta també el que ha dit vostè, que el Sr.

Fernández el director i les altres persones han seguit fent una

feina, una feina important i una de les tasques museològiques

se fan, però clar si el públic no hi pot entrar, no ho pot visitar

jo crec que el museu queda molt coix. El museu té una part

d’investigació i de classificació, però sobretot d’exposar-ho al

públic o sobretot molt important és exposar-ho al públic i

poder-ho visitar.

És molt de temps que ha estat tancat. En el millor dels

casos, com ha dit vostè, encara passarà temps per endavant. Jo

desitjaria que en el futur hi hagi més celeritat, més

colAlaboració institucional. Jo no sé, perquè és patrimoni de

l’Estat, si hi ha alguna possibilitat que això passàs, crec que no,

però que passàs a la comunitat autònoma de tal manera que no

hi haguessin d’intervenir diverses administracions, no sempre

del mateix color polític, encara que curiosament sembla ser que

l’acord i la licitació que s’ha fet ja idò ha estat en un moment

que a Madrid hi ha una administració d’un color polític i aquí

a les Illes és d’un altre color polític, i això es pot dur endavant,

però, en fi, tot el que poguéssim resoldre aquí i no dependre

d’enviar expedients a Madrid i que els resolguin, idò seria molt

millor.

Jo vull encoratjar-lo perquè faci vostè tot el possible per

assegurar que aquests terminis no s’allarguin encara més

perquè, en fi, ja està bé tot el temps que ha passat. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

el conseller per un temps màxim de 5 minuts. No?

I.4) Pregunta RGE núm. 5835/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a compliment de resolució sobre

CEPA.

Per formular la pregunta RGE núm. 5835/04, relativa a

acompliment de la resolució sobre el CEPA, té la paraula

l’Hble. Sr. Miquel Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Em faig una mica pesat avui,

però, en fi, són una sèrie de preguntes que es presentaren ja fa

temps.

Aquesta fa referència a l’educació d’adults a les Pitiüses.

L’educació d’adults és una cosa molt important, una cosa que

segurament no està prou valorada i que es troba amb

deficiències per tot arreu i a totes les illes, però jo crec que és

clar que allà on està en pitjors condicions encara és a les

Pitiüses en relació a les altres illes. Així, fa un any

aproximadament es va veure una proposició no de llei del

nostre mateix grup, del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, en

què es demanava una sèrie d’actuacions de cara a l’educació

d’adults a les Pitiüses, que després d’una esmena del Grup

Parlamentari Popular es varen aprovar per unanimitat dos

punts, i aquesta pregunta fa referència a un i llavors seguirem

amb l’altre, o si vostè ja vol entrar a contestar-ho tot per

guanyar temps tampoc jo no hi tendria inconvenient.

Bé, el que es va aprovar en el primer punt en concret era

“dotar el CEPA Pitiüses d’una nova seu que reuneixi les

condicions exigibles quant a espais, serveis, material,

estructura, que permeti dur a terme un ensenyament de qualitat,

així com del personal docent i administratiu necessari per dur

a terme la seva tasca d’una manera digna”. Jo no tenc notícies

en concret que en això s’hagi fet cap actuació. Sense

dramatitzar massa l’edifici jo crec que és clar que no reuneix

les condicions adequades; no permet tampoc el límit d’espai
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d’aquest edifici que es donin totes les classes que es podrien

donar, hi ha més solAlicituds de matrícula; les classes es donen

en aules que no podrien rebre aquest nom pròpiament, tenint en

compte que moltes d’aquestes persones adultes ja tenen una

certa edat, com l’escala per accedir als pisos que no passaria

qualsevol norma... Bé, una sèrie de qüestions. I també una altra

qüestió important és que no hi ha mitjans administratius, que

han de fer els mateixos docents la tasca administrativa, que

se’ls complica bastant.

Bé, això fa un any que es va aprovar, es va aprovar per

unanimitat, i no em consta que s’hagin fet passes, que hi hagi

cap novetat, i m’agradaria que el Sr. Conseller digués si,

primer, n’hi ha alguna que se m’ha passat i jo no la conec, i

quines actuacions se pensen dur a terme des de la seva

conselleria o impulsar. Ja sabem que el tema d’educació

d’adults és un tema que afecta diverses administracions, però

en tot cas jo crec que la primera responsable i la que ha

d’incentivar les altres administracions també és la Conselleria

d’Educació i Cultura. Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per contestar la pregunta per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, nosaltres vam proposar

a l’Ajuntament d’Eivissa una solució per això, que la puc dir

aquí perquè l’he dita a l’Ajuntament d’Eivissa i estic segur que

qualque moment haurà sortit a qualque mitjà de comunicació,

per ventura ja fa temps. Nosaltres tenim la pretensió de

desdoblar l’escola de Sa Bodega perquè ha quedat petita, i

tenim la demanda feta davant l’ajuntament de la cessió d’un

solar, que a més ells estan disposats a cedir-nos, que és molt

pròxim; no em faci dir ara quin és, però és un en què hi

aparquen cotxes en superfície que està molt a prop de Sa

Bodega, no sé exactament com es diu el carrer però està a 300

metres, com a màxim, i hem dit expressament a l’ajuntament

que la nostra idea era dedicar l’actual Bodega a centre

d’educació d’adults. És a dir, que podríem fer aquesta operació.

Jo no vull donar avui la impressió, perquè a més seria

injusta, que tot està damunt la teulada dels altres i que jo esper

esdeveniments, però això és un poc així com jo dic. És a dir, en

el moment que l’ajuntament ens cedeixi aquest solar nosaltres

construirem allà una escola, amb independència d’altres

operacions urbanístiques que l’ajuntament està intentant

impulsar, que també afecten diverses escoles del centre: Sa

Graduada i altres centres de Vila. Deixaríem això al marge, que

no és l’objecte de la contestació d’avui. És a dir, nosaltres

només, al marge de tot això que li dic d’aquest PERI que volen

fer en el centre d’Eivissa, si demà ens dóna l’ajuntament, ens

cedeix l’ús del solar, que no sé com es diu però vostè segur que

sap quin és, que està molt a prop de Sa Bodega, nosaltres

construïm allà una Bodega ampliada per fer dues línies i

destinam aquest edifici a aquesta necessitat educativa d’adults.

Creim que és una bona solució. Això ho hem explicar a

l’ajuntament ja fa temps, i nosaltres, en fi, sense voler

transmetre la sensació que estam esperant que l’ajuntament ens

resolgui les coses, és obvi que si ens cedeix aquest solar

podríem fer aquesta operació, amb independència d’altres

pretensions urbanístiques que té l’ajuntament, que són molt

respectables, que a mi em poden parèixer molt bé, avui no em

pronunciaré sobre això, però que són més complexes i al meu

mode de veure de més llarg termini i d’una definició un poquet

més complicada. En canvi això, que està fora d’aquesta zona,

és una cosa que es podria fer en el moment en què ens cedissin

el solar, però aquesta cessió, que està demanada, per cert, idò

no s’ha produït de moment. 

Però de totes formes a mi en consta la voluntat de

l’ajuntament de cedir aquest solar per a aquest objectiu. És a

dir, que també vull dir que ho dic en un to de certa cordialitat,

és a dir, l’ajuntament ha dit que ens donarà aquest solar per fer

aquesta escolar. Per tant jo insistesc: com més prest millor, i si

es pretengués vincular aquesta cessió al conjunt del PERI que

vol fer l’ajuntament en el centre d’Eivissa, en fi, tot es pot

parlar en aquesta vida, però a mi em pareix que això seria una

equivocació, i ho dic honradament, perquè això seria ajornar la

solució d’aquest problema.

Això és una cosa que podem solucionar ara, i allò del PERI

sincerament ho veig més complicat, més embullat. Hi ha

d’haver una autorització del consell insular, és una reforma

molt important que abasta una gran part del centre d’Eivissa, és

una cosa molt complicada que segurament durà temps. En

canvi això altre, si extraiem d’aquesta operació, ho podríem fer,

insistesc, nosaltres estaríem en disposició, en un termini molt

breu des que se’ns cedís el solar, de licitar la construcció

d’aquesta nova..., que a més ens permetria desdoblar aquesta

escola de Sa Bodega que és ben necessari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el diputat Sr. Ramon per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que, bé, això que diu

vostè supòs que ha sortit a la premsa però se m’havia escapat.

De tota la construcció del nou centre escolar això sí que

evidentment coneixia les notícies; allò que allí, a l’actual Sa

Bodega, es pensàs construir el centre d’educació d’adults, idò

segurament sí que s’haurà publicat alguna vegada però a mi se

m’havia escapat i ho desconeixia absolutament. Si això és així

sembla ser que l’ajuntament pot cedir en no massa temps, en no

massa temps perquè crec que li falten alguns tràmits

administratius, el solar per a la construcció del nou centre

escolar, i per tant una vegada que estigués fet seria quan, entenc

jo, una vegada que està fet el nou centre escolar, quan es podria

parlar de destinar Sa Bodega o l’espai de Sa Bodega, no ho sé

molt bé, a escola d’adults. Ho dic perquè a Sa Bodega no sé

ben bé si hi ha algun element arquitectònic que valgui la pena

conservar o tot el disseny era bastant complicat i potser

s’hauria de remodelar tot absolutament. 
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Però bé, aquest no és el tema. Jo no coneixia aquesta notícia

i bé, m’alegra molt que em digui que hi ha aquest compromís,

aquesta voluntat. Estam en el mateix de sempre: això portarà un

temps; l’ajuntament ha de poder cedir aquest solar, que ara

mateix és una escola, i no el podrà cedir mentre no estigui feta

la nova. Entenc jo que passarà algun temps, alguns anys. 

Jo és que, a més, em pareix molt bona notícia si es du

endavant. De fet professorat de la CEPA deien que encara que

no hi hagi una escola nova a altres bandes es funciona utilitzant

espais d’instituts i no sé què; ells evidentment tenen ara mateix

una falta absoluta d’espai, i a més l’espai de què disposen no

reuneix condicions, i una falta de més professorat, a més espai

més professorat, hi ha alumnat suficient perquè s’imparteixin

més matèries, però sobretot una falta de personal administratiu

total i absoluta. 

Tot i que reconeixeré que aquesta notícia, que jo o no havia

llegit o se m’havia escapat, idò de cara a tres, quatre anys

podria ser una bona notícia, dic de cara a tres, quatre anys

perquè, si jo ho he entès, clar, l’ajuntament ha de posar en

condicions un solar, la conselleria ha de poder fer un centre en

aquest solar i llavors serà el moment que s’abandonaria l’altre.

Bé, abans que passi tot aquest temps, ja sigui, com es fa a molts

de llocs, utilitzant altres dependències que són de la conselleria

o d’alguna manera, si hi ha possibilitat d’ampliar espai,

millorar les condicions en què es donen les classes i millorar

també o dotar de personal administratiu, que ara mateix és

curiosament una de les necessitats més urgents perquè fa que

els docents estiguin fent d’administratius una quantitat d’hores

que els resta d’altres activitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica i per

tancar aquesta pregunta té la paraula el conseller per un temps

màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, molt breument. Bé, tot es pot parlar

i tot es pot valorar, i segurament fan falta més recursos, aquí i

a moltes altres bandes, perquè les necessitats són moltes i molt

evidents, i no d’avui, precisament, però vaja, es va fent el que

es pot, i si fóra possible millorar aquesta situació jo em

comprometria a arreglar-la. Però a mi el que em preocupa no

és... Això és una execució relativament bona de fer. En el

moment que se’ns cedeixi el solar aquest tipus de construccions

no estan més de 12 mesos; és a dir, és un concurs i una

adjudicació relativament bona de fer perquè és una zona que ja

està urbanitzada, és una zona que està dins la ciutat, ben enmig,

i que no té massa problema. 

A mi em preocupa el que vol dir el silenci de l’Ajuntament

de Vila respecte a aquesta qüestió, perquè a mi em preocupa

que existís la temptació de vincular aquesta part d’aquesta

operació al conjunt de tot el que es vol fer a Eivissa, i a mi em

preocupa perquè això sí que significa, això sí que durà un parell

d’anys en el seu conjunt fer-se, i això sí que significa que la

construcció de nous centres i d’ampliació de centres a Eivissa

quedarà paralitzada durant una sèrie d’anys i això sí que és un

drama, perquè les necessitats en aquest moment són moltes i no

es poden atendre. 

Jo el compromís que tenc és aquest, i aquest compromís que

jo li he explicat ara em fa dubtar si això s’ha publicat o no s’ha

publicat. Per descomptat l’Ajuntament de Vila ho sap perquè

jo els ho he explicat a ells, segur, i és possible que s’hagi

publicat, ara no ho record, però que ho coneixen, ho coneixen,

perquè jo els ho he explicat i no els pareixia malament, en

principi, però bé, ara ja comença a fer un temps que estan

constituïts els governs autonòmics, els governs municipals, i ja

comença a ser hora que es vagin prenent decisions. A mi em

preocuparia..., no vull dir que s’hagi fet, perquè veig que

qualcú em diu que no serà així, bé, tant de bo que no sigui així,

però a mi em preocuparia que es vinculàs una cosa amb l’altra,

perquè significaria la paralització de cap creixement

d’escolarització, d’ampliació de recursos escolars dins tota la

ciutat d’Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 5836/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a oferta formativa de

l'ensenyament d'adults a Sant Antoni de Portmany.

Per formular la pregunta RGE núm. 5836/04, relativa a

oferta formativa d’ensenyament d’adults a Sant Antoni de

Portmany, té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Ramon per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ara tendrà la

possibilitat com un altre ajuntament, en aquest cas del PP, és

més àgil per solucionar els problemes, perquè estam parlant del

que es va aprovar també en relació...

(Rialles)

...en relació a Sant Antoni.

(Intervenció inaudible)

No, perquè abans... Jo el que sí he llegit és que els tràmits

per al nou centre es duen al marge, en el cas de Vila, de la resta

de tramitació i que es vol tirar endavant el més ràpid possible

però, bé, a Sant Antoni estam en una situació que, de fet, no hi

ha centre específic d’educació d’adults, no n’hi ha i s’estan

compartint unes instalAlacions que no són pròpies, i aquí fins i

tot amb el que es va dir en el seu moment, fa un any, i el que es

va aprovar, idò depenem evidentment de les instalAlacions, no

d’una nova construcció, de les instalAlacions municipals i del

nou institut de Sant Antoni. 
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Per tant, bé, en aquest cas que són tots del mateix color

polític, supòs que en molt poquet temps podrem tenir

solucionats tots els problemes, i en el municipi de Sant Antoni

tenir una escola d’adults en magnífiques condicions i que hi

càpiguen tots els alumnes, s’hi puguin fer totes les activitats i

estigui allò perfectament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula l’Hble. Conseller per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Procuraré ser breu. Volia dir que en

primer lloc nosaltres intentam arribar a acords amb tothom i

amb tots els ajuntaments, i per a mi poder arribar a un acord

amb l’Ajuntament de Vila és molt important perquè tenim allà

moltes necessitats per desenvolupar projectes d’interès per a

tothom, naturalment per a l’ajuntament i també per a nosaltres,

i per tant no...

I a Sant Antoni el que s’ha fet és renovar o signar un nou

conveni per a educació d’adults dia 28 d’octubre del 2004; es

va signar un nou conveni del qual tenc aquí còpia, on alguna

cosa s’ha avançat, per ventura no tot el que seria desitjable però

qualque cosa més que no hi havia abans. De moment hi ha un

mestre més, en concret un mestre més que es desplaça des

d’Eivissa, a més dels dos que ja existien abans. Per tant hi ha

un mestre més i a més hi ha un reforç a secundària de quatre

hores setmanals d’un professor de matemàtiques, que també és

un plus respecte del que hi havia. Es podrà dir que és poc;

segurament és poc respecte a les necessitats que existeixen,

però és més del que hi havia i per tant anam modestament

avançant. Jo crec que passa a passa anam avançant i per tant

amb satisfacció dic que aquest conveni ha servit per

incrementar un poquet aquest servei, per ventura no tot el que

seria desitjable però més del que hi havia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el diputat per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Sí, la situació quant a espai

continua essent molt problemàtica a Sant Antoni, també; quant

a activitats educatives és cert el que vostè diu, vull dir que

coincideix amb les meves informacions. No coincideix amb el

que es va dir aquí fa un any, que es podria dur endavant el

segon cicle d’ESO a Sant Antoni, que s’ha renunciat

expressament, si no vaig jo equivocat, que això es pugui dur a

Sant Antoni, i aquí es deia per part precisament de la portaveu

del seu grup parlamentari fa un any, exactament, en aquesta

comissió, que això seria així. Aquí curiosament s’hi ha

renunciat expressament.

I, a part, jo sincerament no sé si s’ha avançat quant a tenir

un espai en condicions. Es comparteix un espai municipal amb

altres activitats. També es va dir, entre d’altres, per la portaveu

del seu grup parlamentari fa un any, que es tractava que en el

moment que hi hagués el nou institut es podria disposar de molt

més espai; em tem que això va una mica per llarg i que haurà

de continuar... Be, veig que el Sr. Conseller fa senyes que això

no anirà tant per llarg; idò molt bé, si pot estar resolt per al

pròxim curs enhorabona, o el més aviat millor, però ara mateix

també quant a la situació material continua essent bastant

deplorable, no hi ha hagut cap millora, i quant a l’opció

formativa, com dèiem gràficament, hem pujat un professor i

mig; coincideix aproximadament la seva informació, vull dir

que un a temps parcial, però a canvi allò del segon cicle d’ESO

no només no s’ha implantat sinó que se’ls ha dit que de cap de

les maneres això s’implantaria allí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica i per

tancar el debat té la paraula el conseller per un temps màxim de

5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, allò cert és que s’ha

incrementat; jo subratllaria que s’ha incrementat respecte al que

hi havia. Això per començar.

Segona qüestió. Que no s’hagi pogut fer el segon cicle

d’ESO ho lament, i és possible que en el futur es pugui fer. Jo

no crec que s’hagi dit que no s’implantarà, les meves notícies

no són aquestes; és vera que no s’ha fet, i és vera que hi havia

una certa esperança que fóra possible però no ha estat possible.

Això no m’importa reconèixer-ho, és així, però no s’ha

presentat com una cosa ja a la qual es renunciàs perquè hi ha

molta demanda certament a Sant Antoni. Hi viu molt gent allà

i hi ha molta gent que hi acudeix. Les xifres que tenc aquí són

importants, de gent que està matriculada a diverses formacions

i sé que és una demanda que existeix, i si és possible

s’implementarà. Ja veurem si l’any que ve és això possible,

però no crec que s’hagi presentat com una qüestió que s’hagi

dit que no s’implantarà en cap cas. Això és la versió que jo

tenc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II. Proposició no de llei RGE núm. 6451/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a l'IES Josep Maria Quadrado.

I ara ja passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en la proposició no de llei RGE núm. 6451/04, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

l’institut Josep Maria Quadrado, i té la paraula per tal de

defensar-la l’Hble. Diputat Sr. Riudavets per un temps màxim

de 10 minuts.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

el passat mes de gener d’enguany, del 2004, va aparèixer a la

premsa de Menorca la notícia que la Conselleria d’Educació

havia arribat a un acord amb l’Ajuntament de Ciutadella per a

la construcció d’un nou edifici destinat a l’institut de

secundària Josep Maria Quadrado d’aquesta població. Aquest

anunci, que va ser rebut amb sorpresa i incredulitat suposava

llavors que l’ajuntament cediria un solar a la conselleria perquè

aquesta construís el nou edifici, i traslladaria l’actual centre.

L’ajuntament es quedaria, a canvi, l’edifici actual.

En primer lloc vull deixar clar que aquest acord no va ser

una simple declaració d’intencions, com va voler deixar

entendre el conseller d’Educació en resposta a pregunta en

sessió plenària formulada per aquest mateix diputat que els

parla. Deia el Sr. Conseller el passat dia 26 d’octubre respecte

d’aquesta decisió: “...però estam en un moment merament

d’opinió”. Idò no; no era així, no és així. No va ser una simple

opinió, era una decisió ferma, un acord seriós, com ho demostra

que fins i tot es va incloure així dins el pla d’actuacions de

l’IBISEC. En el CD-Rom d’aquesta empresa pública podem

comprovar que pretenen o pretenien tenir-ho enllestit per al

2006. Si això no demostra una decisió presa no sé què ho pot

demostrar. 

Però deixem aquest aspecte del tema i continuem amb la

relació dels fets. Acte seguit a l’anunci fet per la Conselleria

d’Educació, el PSM-Entesa Nacionalista va expressar

públicament la seva disconformitat amb la proposta, i no per un

simple capritx, sinó per raons ben fonamentades: perquè la

construcció d’un nou edifici per a l’institut ja existent podria

suposar anulAlar qualsevol possibilitat de construcció d’un

tercer institut que en un futur no gaire llunyà serà totalment

necessari; perquè, a sobre, aquesta decisió fou presa sense cap

mena d’estudi previ, fou una decisió improvisada sense la

menor anàlisi de les necessitats reals del sistema educatiu a

Ciutadella, perquè aquesta decisió no va ser presa com a

resposta de mancances constatables a l’edifici actual del centre,

i perquè aquesta decisió no va ser presa, com seria raonable i

en definitiva absolutament necessari, després d’haver efectuat

consultes: no es va consultar ni el claustre de professors, ni el

consell escolar del centre, ni tampoc l’Associació de pares i

mares. 

És cert que inicialment el PSM-Entesa Nacionalista va ser

l’única força política que s’oposà a aquesta decisió unilateral

de les dues administracions, però també és cert que

posteriorment la comunitat educativa de Ciutadella ha fet

públiques les seves reticències a la proposta de la Conselleria

d’Educació, i així mateix altres partits polítics que no s’havien

pronunciat, o fins i tot havien donat suport a la decisió inicial,

en aquest moment d’han sumat a la postura del PSM.

I em permetran, senyores diputades i senyors diputats, que

faci un parèntesi per donar quatre pinzellades sobre l’actual

situació de l’IES Josep Maria Quadrado. Aquest institut està

situat en el centre de Ciutadella, en una ubicació immillorable

perquè possibilita el trasllat a peu de l’alumnat; aquest, el

trasllat a peu de l’alumnat, és un dels criteris fonamentals -per

cert- de la concepció de ciutat educadora; recordem que

Ciutadella així està definida i que forma part de la xarxa de

ciutats educadores, i és una concepció així mateix reflectida en

el projecte educatiu de ciutat. Però, a sobre, no estam parlant -

ho dic per a les senyores diputades i els senyors diputats que no

coneguin el centre- no estam parlant d’un edifici obsolet, no

estam parlant d’un edifici amb problemes estructurals, no estam

parlant d’un centre massificat. Actualment l’IES Josep Maria

Quadrado no té manca d’espais i té les estructures constructives

en bon estat, i a més l’IES Josep Maria Quadrado compta amb

unes infraestructures envejables: un poliesportiu nou i ben

dotat, un teatre propi que molts pocs centres tenen, aules

suficients, departaments, pati suficient, etc. 

Però és que, a més a més, aquests darrers 7 anys s’han fet

inversions, enormes inversions, en aquest centre, més de 6

milions d’euros: en la construcció del poliesportiu, en la

construcció dels nous vestidors d’educació física, en construir

tot un edifici annex i connectat al centre principal per a

formació professional, en caríssimes infraestructures

tecnològiques. Però és que, a més a més, hi ha ja redactats

projectes de millora del centre; així succeeix amb el projecte de

remodelació integral del teatre, que només està pendent de

publicació i adjudicació. Però és que, a més a més, l’actual

centre compta, a la seva actual ubicació, amb espai suficient

per créixer, si és necessari, clar, en un futur; només caldria

reordenar l’edifici adjacent que ara ocupa el centre de

professors i les aules, molt deteriorades, de l’antiga escola

d’adults.

Però és que, a més, hi ha altres motivacions que no es poden

obviar, que no poden deixar-se de banda, sobretot quan parlam

d’un centre educatiu. L’actual IES Josep Maria Quadrado

compta amb poc més de 400 alumnes, una xifra d’alumnat que,

sense ser l’òptima, sí permet que les activitats i la gestió del

centre no sigui excessivament dificultosa. Des del nostre grup

parlamentari assumim sense dubtes els posicionaments respecte

de la mesura dels centres que han formulat la Confederació

Estatal de Moviments de Renovació Pedagògica, el mateix

Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca, i nombroses

instàncies acadèmiques i universitàries. 

Un nou edifici per a l’IES Josep Maria Quadrado suposaria,

segons les declaracions del delegat territorial d’educació a

Menorca, incrementar en més d’un 50% l’alumnat del centre,

és a dir, crearia un nou macrocentre, amb més difícil

governabilitat, amb major problemàtica, i on l’atenció

personalitzada a l’alumne seria forçadament més dificultosa. I

certament al nostre parer els responsables educatius haurien de

ser sensibles a l’argumentació educativa dels experts en

educació. No ens sembla de rebut que la Conselleria

d’Educació no tengui en compte, ni tan sols tangencialment,

l’opinió dels estudiosos de l’educació i, a més, que la

Conselleria d’Educació doni l’esquena a l’experiència

demostrada dels actuals instituts de les Illes Balears,

experiència que ens demostra que com més gran és un centre,

com més alumnat té, més difícil és la seva governabilitat i

gestió, i més difícil, no impossible però sí molt més difícil,

mantenir un nivell de qualitat educativa.

I també ens agradaria molt que en el seu moment el

conseller d’Educació expliqués a qualque lloc per quin motiu

ha menyspreat clarament la comunitat educativa del Josep
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Maria Quadrado. Ens agradaria saber per quin motiu el

conseller d’Educació no ha consultat en cap moment els

professors i els pares del centre. Perdó, ha consultat després

que públicament aquests llancessin el rebuig sobre els diaris i

aquests problemes (...) No s’ha consultat prèviament ni

l’Associació de Pares i Mares, ni el claustre de professors ni el

consell escolar; ja no parlem del consell escolar municipal. Açò

no ho entenem, o ho entenem però no ho compartim.

Jo no vull entrar, ni encara que sigui de passada, en el que

suposa que l’Ajuntament de Ciutadella incompleixi el seu propi

projecte educatiu de ciutat, però que quedi clar que el projecte

educatiu de Ciutadella de Menorca tampoc no contempla la

construcció d’un macrocentre. Tampoc no vull entrar en

l’ubicació prevista per l’Ajuntament de Ciutadella, no és el

tema d’aquí, per construir un nou edifici, però sí que és cert que

diré que em sembla una barbaritat traslladar un institut del

centre de la població a una zona lluny que forçarà el transport

colAlectiu dels estudiants o l’increment del trànsit privat. 

Però sí vull entrar, perquè crec que és de justícia, en una

afirmació que jo consider calumniosa que va llençar el

conseller d’Educació en sessió plenària sobre aquest tema; va

dir el conseller el passat dia 26 d’octubre que l’únic argument

del professorat per oposar-se al trasllat era un problema de

mobilitat dels professors, que no volien haver d’agafar cotxe

per anar a un nou centre, i això, senyores diputades i senyors

diputats, és fals, absolutament fals, i per reivindicar

l’honorabilitat del professorat del centre crec que així ha de

constar en acta. Els professors del centre, així com els pares i

les mares, han tingut molt de seny i han fet una gran reflexió,

i així ho han explicitat públicament: han dit, per exemple, els

pares i les mares, el següent: “Volem manifestar la nostra

preocupació, ja que no hem rebut cap, cap informació formal

per part de la Conselleria d’Educació i ens plantejam diversos

interrogants: El trasllat millorarà l’oferta educativa dels

alumnes? S’ha pensat en la possible opció de la creació d’un

tercer centre per evitar massificació d’alumnes i l’augment de

ràtio?”.

I els professors del centre han exposat també públicament:

“Reclamam de les nostres autoritats locals i autonòmiques que,

estant en joc una decisió transcendent per al poble de

Ciutadella com és un nou disseny del seu mapa escolar pel que

fa a l’ensenyança secundària, pensin en clau de model de ciutat,

es mostrin disposats a escoltar les opinions fonamentades de la

comunitat educativa, i no es deixin endur per improvisacions

que mostren un risc d’error força evident”.

Des del PSM assumim totes i cada una d’aquestes paraules.

Tant és així que malgrat vaig presentar aquesta proposició no

de llei abans, bastant abans del pronunciament del consell

escolar municipal de Ciutadella, aquest posicionament,

posterior a aquesta proposició no de llei, coincideix punt per

punt amb allò que solAlicit en aquesta proposta; el Consell

Escolar de Ciutadella demanà, com deman jo en aquesta

proposició no de llei, la construcció d’un tercer centre

d’educació secundària a Ciutadella. El Consell Escolar de

Ciutadella demanà, com deman jo en aquesta proposició no de

llei, l’IES Josep Maria Quadrado sense comptar amb el concert

de la comunitat educativa.

I finalment, també en aquesta proposició no de llei, deman

que el Govern realitzi un nou mapa escolar, perquè vull

recordar que l’actual caduca enguany, a 31 de desembre; el

mapa escolar existent era 2000-2004. I és que malgrat en

comissió parlamentària el conseller es va comprometre a

renovar aquest mapa escolar, de fet no s’ha fet res al respecte.

I per açò passa el que passa, s’actua amb improvisació, a cops

d’interessos, sense planificació, sense estudis previs i passa el

que passa, que la comunitat educativa ha de corregir la

Conselleria d’Educació.

Senyores diputats, senyors diputats, ja acab, ahir va

aparèixer a la premsa una notícia on se’ns anunciava la possible

reconsideració de la decisió inicial de la Conselleria

d’Educació; benvinguda sigui aquesta reconsideració, si al final

es produeix, ja que en realitat no fa res més que donar-nos al

PSM, la raó. Però, senyores diputades i senyors diputats, aquí

ens hem de definir, cal que definim la nostra postura, i els

deman suport a aquesta iniciativa, que és donar suport al que

opina la comunitat educativa de Ciutadella, que és donar suport

al posicionament del Consell Escolar de Ciutadella, que és

donar suport a una planificació educativa, a la participació dels

pares i ensenyants i al respecte a la comunitat educativa del

propi Josep Maria Quadrado. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Mixt, no hi ha representant. Per part del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Sr. Ramon,

per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RAMON I JUAN.

Gràcies, Sr. President. No, molt breument, no gastaré ni de

lluny els deu minuts, simplement volíem manifestar aquí en

aquesta comissió el nostre suport a aquesta proposició del Grup

del PSM-Entesa Nacionalista, que també ha defensat i ha

argumentat el Sr. Riudavets i volíem fer constar el nostre

suport, el nostre vot favorable. I alegrar-nos d’aquesta possible

reconsideració per part de la conselleria; desitjar que

efectivament això sigui així, que es reconsideri i que no es facin

actuacions al marge del que es planteja la població on han

d’estar ubicades aquest tipus de construccions, com s’ha citat

aquest cas fins ara.

Ja dic, donar suport, desitjar que surti aprovada aquí i que

s’aconsegueixen els objectius d’aquesta proposició que ha

explicat el Sr. Riudavets.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

de deu minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista

volem posar de relleu un element cabdal en educació i que
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l’afer de l’Institut Josep Maria Quadrado ha posat de relleu per

la seva absència: la planificació. És obvi que en aquest

assumpte la Conselleria d’Educació ha anat a remolc dels

esdeveniments i ha improvisat constantment; ha anunciat

actuacions en funció unes vegades d’opinions poc madures,

d’altres en funció de pressions concretes de l’opinió pública o

de diversos sectors socials.

A les darreres informacions aparegudes als mitjans de

comunicació, Diari Menorca d’ahir, 24 de novembre, sembla

que les intencions van en el sentit manifestat per una àmplia

majoria de la comunitat educativa, programació en breu temps

d’un nou institut, inversions per millorar l’actual Josep Maria

Quadrado i adequar-lo a les necessitats i signar un conveni amb

l’Ajuntament de Ciutadella per a ús comú de les instalAlacions.

Malgrat açò, pensam que és important un pronunciament

d’aquest Parlament, perquè la Conselleria d’Educació deixi

clara la seva intenció i els seus objectius. Quins són, a criteri

del Grup Socialista, els elements que s’han de tenir en compte

per a una bona planificació d’aquest Institut i que en bona part

han estat manifestats pels diversos sectors de la comunitat

educativa i que evitarien aquesta improvisació constant de què

ha estat objecte la conselleria?

En primer lloc, s’ha de tenir en consideració que l’anterior

consistori progressista de Ciutadella va aprovar el projecte

educatiu de ciutat en el marc de la xarxa de ciutats educadores.

El projecte educatiu de ciutat opta clarament per uns centres

sostenibles, açò vol dir, entre d’altres coses, uns centres

dimensionats, no superiors a 400, 500 alumnes, fets en funció

de les necessitats dels alumnes que requereixen cada dia una

atenció més personalitzada, en funció d’una actuació

pedagògica que demanda una relació continuada amb les

famílies, en funció d’atendre problemàtiques especials

d’alumnes desmotivats, d’alumnes nouvinguts. Tot açò no pot

ser atès des de centres sobredimensionats.

No volem centres de 700 alumnes, com fa poc deia el

director general, Sr. Rafel Bosch, per a d’entre altres coses

poder fer tots els itineraris de la LOCE; per cert, creim que ja

hauríem de deixar de parlar de l’aplicació d’aquesta llei

almenys en determinats aspectes que han estat suspesos.

Un altre element seria el criteri de no concentrar en

instituts, de no posar-los un al costat de l’altre, com s’ha fet en

altres ocasions; també els centres han d’estar integrats o el

màxim de propers a la zona urbana.

Un altre factor important és que les necessitats educatives

i amb elles la Conselleria d’Educació, no siguin utilitzades com

a pretext per especular amb el valor dels terrenys, una constant

en les forces conservadores ciutadellenques, creim que la

conselleria hauria d’estar vigilant a aquesta possibilitat.

També s’han de tenir en compte les previsions d’augment

de població, les necessitats que hi haurà quan acabin

l’escolaritat els alumnes de primària del colAlegi Margalida

Florit, l’augment constant de la immigració i la saturació ja

actual del Maria Àngels Cardona.

Estam d’acord que s’ha de redactar el mapa escolar per al

període 2004-2008, document imprescindible per a una bona

planificació educativa.

També s’hauria d’obrir un debat per al tipus d’institut que

seria convenient: institut d’ESO, batxillerat i formació

professional? Institut només d’ESO? Concentració de tots els

batxillerats, de tota la formació professional?

I per últim, no cal dir-ho, escoltar la comunitat educativa.

Per tot açò, donarem suport a la proposició no de llei del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Popular, té la paraula la Sra. Maria Anna López, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

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

Riudavets, me cregui que quan vaig veure la proposició no de

llei que va presentar el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, el 13 d’octubre passat, amb el número d’entrada

6451/04, per ser tractada davant la Comissió d’Educació i

Cultura, en relació amb l’Institut Josep Maria Quadrado, el

primer que se’m va ocórrer va ser dir o pensar: què rar, ells

sempre oportunistes. Però a la vegada me va semblar que

m’havia passat i que havia de defensar aquesta proposició, per

tant m’hauria d’informar per poder debatre amb vostè el que

allà s’explicava.

Després d’haver llegit i rellegit una i altra vegada, m’hagués

informat de cada punt, he arribat quasi a la mateixa conclusió:

estam davant una proposició no de llei que m’atreviria a

qualificar-la d’inoportuna, no oportunista.

La creació o no d’un nou institut a Ciutadella de Menorca

crec que no ha de dependre d’una proposició no de llei

presentada per un partit que en el seu moment no va fer els

deures, que eren de la seva responsabilitat. Ara bé, li he de

reconèixer que quasi era l’única conselleria que funcionava,

però no amb les previsions de l’IES Josep Maria Quadrado o,

millor dit, de Ciutadella. Fins al 2003 vostès formaven part del

Govern, per tant eren els responsables d’aquesta comunitat, per

tant eren també responsables de les previsions quant a

mancances d’infraestructures educatives que podien existir a

Ciutadella de Menorca.

Que jo sàpiga, el mapa escolar de l’illa de Menorca vigent,

que varen fer vostès, i vostè Sr. Riudavets coneix perfectament,

no contemplava un tercer institut. Ara bé, la Conselleria

d’Educació i Cultura ha de fer realitat aquest mapa escolar,

construint tots els centres que hi figuren i/o fent les reformes

necessàries en el cas d’alguns centres, i a aquesta tasca hi

dedica esforços molt importants, com tots sabem.
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Però anem per pams, com diu vostè, Sr. Riudavets, moltes

vegades, el mapa escolar vigent, en el cas de Ciutadella, sols hi

figuren dos instituts; de moment les ràtios a Ciutadella són les

correctes i no exigeixen la creació d’un tercer institut. Tenim

dades, si vol després ens les mirarem. De moment, ah, i no

obstant la Conselleria d’Educació i Cultura està disposada a

estudiar i de fet ho fa, totes les alternatives i l’evolució de la

matrícula més enllà dels pròxims anys, i pot ser s’hagi de

pensar en un futur institut segons l’increment del nombre

d’alumnes. És a dir, la conselleria no es tanca davant cap

possibilitat.

La conselleria va previsions serioses, senyor conseller -oh,

perdó, senyor diputat-, i encara que de vegades sembli el

contrari es posa en contacte amb els responsables de

l’educació: inspectors, directors, ajuntaments; que jo sàpiga

l’anterior govern no va deixar cap partida pressupostària ni per

a un nou institut ni per a les possibles remodelacions i

ampliacions de les mancances que presentava i presenta

l’Institut Josep Maria Quadrado: saló d’actes, vestidors

d’educació física, tallers de cicle formatiu, mobiliari. Paraules

sí, deien que ho farien, però no van ni pressupostar, al manco

l’IES Quadrado. Que jo sàpiga, i vostè sap, Sr. Riudavets, fer

un institut no és una cosa tan senzilla, tan de bo ho fos, la

intenció de la Conselleria d’Educació i Cultura, amb el trasllat

de l’Institut Josep Maria Quadrado és, o era, ja es decidirà en

funció de les possibilitats i/o negociacions, tenir un institut amb

unes instalAlacions més modernes i adients. Per açò ho tenia

previst en el Pla d’infraestructures educatives.

Per tant, nosaltres no podem donar suport a aquesta

proposició, Sr. Riudavets, tot o s’està fent, estudi del nou mapa

escolar, o crec, i per açò no li donam suport, no som nosaltres

que en aquest moment ho hem de decidir. Ara bé, ens agradaria

que quedés constància de la feina feta per aquesta conselleria,

que tantes vegades ha estat menyspreada i criticada

injustament.

També constatar i animal el Govern de les Illes Balears que

continuï estudiant quina pot ser la millor solució i la doni a

conèixer abans de finalitzar el trimestre, així com es va

comprometre, encara que tota la comunitat educativa estaria

molt satisfeta si ho pogués comunicar el més aviat possible, i

així evitar malentesos que no fan més que perjudicar totes les

parts implicades. Per tant, crec que el millor seria retirar la

proposició, deixar que les parts implicades es posin d’acord,

sense pressions, i esperar, esperar fins a finals del trimestre, i

si no es dóna cap resposta la tornin a presentar que nosaltres li

donarem suport.

Li torn dir, el mapa escolar no contemplava un tercer

institut, només en contemplava dos. Les ràtios, de moment, són

les correctes, no passen en cap cas el que marca la llei; ara bé,

la conselleria no es tanca davant cap possibilitat, la conselleria

fa previsions serioses, Sr. Riudavets, i el que vol fer és fer un

institut amb unes instalAlacions modernes i adients. Així i tot,

així ho tenia previst en el pla d’infraestructures.

Sé cert que vostès, i vostè en particular, Sr. Riudavets, vol

el millor per a Ciutadella, però me cregui que nosaltres i jo en

particular també.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc, pels gestos que ha fet el Sr. Riudavets, que se sent

contradit, no és ver? Té la paraula per cinc minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el suport del

Grup Esquerra Unida i Els Verds i del Grup Socialista.

Sincerament, crec que era una proposició molt clara que no

dubtava en cap moment que ens donassin el seu suport. Ara

contestaré a la Sra. Oleo.

En primer lloc, ni per un sol segon he dubtat que vostè vol

el més bo per a Ciutadella, no és aquesta la qüestió, però sí que

li vull contestar una sèrie de punts, perquè crec que vostè no ha

escoltat la meva argumentació, sincerament ho crec i ha fet un

enfilall de llocs comuns i de fugides retòriques per a no entrar

en el fons de la qüestió.

Vostè m’ha titllat, en principi, d’oportunista, en aquesta

proposició no de llei jo li record que si dia 30 de gener la

Conselleria d’Educació i l’Ajuntament presentaven l’anunci

d’aquest trasllat d’aquest nou edifici, l’endemà o al cap d’un

parell de dies ja sortia el PSM dient no ens sembla oportú, ens

sembla un error. I aquesta proposició no de llei es presenta

arran de les nostres concepcions sobre el que ha de ser el mapa

escolar a Ciutadella.

I un altre error que vostè comet és dir que no hem fet els

deures. Miri, vostè sap perfectament que si qualque cosa han

inaugurat a Ciutadella d’obres és perquè ho va fer l’anterior

administració educativa. I vostè sap perfectament, com jo li he

dit de la meva argumentació que vostè sembla que no ha

escoltat, era un mapa escolar 2000-2004, naturalment nosaltres

no demanam que pels dies que quedin l’Institut quedi fet; per

tant, no està dins el mapa escolar 2000-2004. Però és molt fàcil

fer una projecció de dades, jo els convit que la facin i veuran

que en el màxim de dos anys, màxim tres, aquest institut serà

necessari. Els terminis que du un institut en cessió de terrenys

i la construcció fa absolutament necessari que ja s’hi posin a la

feina, fent una projecció de les dades del mapa escolar, que

vam fer nosaltres, i els sortirà la necessitat d’aquest institut.

Una altra cosa, vostè me diu que vostès estan disposats a

estudiar alternatives, estan disposats a estudiar alternatives

quan l’escàndol damunt premsa i la comunitat educativa ha

creat, es veuen obligats a estudiar alternatives, si no, no les

haguessin estudiat, ja els venia bé aquesta proposta que van fer

públicament, improvisada, sense estudis previs i sense cap,

diguéssim, raciocini darrera.

Després me diu coses tan absurdes com que en el centre és

necessari fer-los uns vestidors d’educació física i fer-los un

taller de formació professional. Els vestidors d’educació física

es van fer durant l’anterior legislatura i el taller de formació

professional també està construït. En el centre és cert que hi fa

falta remodelació del teatre, la remodelació del teatre es va

deixar el projecte fet, per executar; vostès ara tenen molts

doblers pressupostats a l’IBISEC, acabaran fent-lo, acabaran

fent-lo perquè una cosa sí és clara: acabaran fent el que el PSM

va dir que era necessari que fessin, per una senzilla raó: perquè
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vostès no estan acostumats a planificar, no estan acostumats a

fer estudis, a estudiar la situació, es mouen a cop

d’improvisació. Llavors, quan es troben amb una proposta que

simplement el que fa és recollir el que pensa la comunitat

educativa i neix d’un estudi seriós, es descolAloquen.

I això és el que ha passat, que on han dit una cosa han de dir

l’altra i en aquests moments ho volen disfressar amb paraules

retòriques. No diguin dia 30 de gener, no estan dient el que

estan dient en aquests moments, és absolutament diferent, estan

dient el que nosaltres ja dèiem dia 2 de febrer.

Però no ha acabat aquí la qüestió, jo estic convençut que no

voten aquesta proposició no de llei perquè l’ha presentada el

PSM, perquè exactament què és el que els deman? Que es

construeixi un tercer institut, que ho arribaran a veure

necessari, estic segur que ja li veuen, quan s’han posat a

estudiar forçats per les circumstàncies ja l’han vist necessari.

Un tercer institut que no els pos data, ni tan sols els pos data;

què els deman després? Quan vostès havien posat per al trasllat,

una data, el 2006. Què els deman? Que tenguin en compte la

comunitat educativa, tant gros és el segon punt: tenir en compte

la comunitat educativa? I el tercer punt, no els hi hem tengut

fins, el tercer punt és el mapa escolar; el mapa escolar vostès no

l’estan fent, és que l’haurien de treure damunt la taula, estam

acabant el mapa escolar anterior, on és, han tengut un any i mig

i no l’han fet el pròxim. Sra. Oleo, un mapa escolar no és un

estudi.

Bé, açò és un poc ..., jo li diré una cosa: vol que facem

votació per separat? Tal vegada votar a favor de tenir el

consens de la comunitat educativa vostès hi vendran d’acord,

si no, és que no ho entenc; no dic jo que no hagin tengut

consens amb la comunitat educativa, ho diuen els pares -els he

llegit la carta als diaris-, ho diuen els professors, els he llegit

l’escrit als diaris, públicament, amb firmes, no és una opinió

meva.

En definitiva, jo crec que viuen vostès en aquests moments

amb aquest tema dins una absoluta esquizofrènia, se n’han de

sortir, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets, vagi acabant, per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Acab de cop. Amb l’esquizofrènia acab, a Ciutadella diuen

una cosa, aquí n’han de dir una altra, han de salvar el vaixell i

no saben com.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Passaríem a la votació de la

Proposició no de llei 6451/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

6451/04.

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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