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En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Eduard

Riudavets.

1) Proposició no de llei RGE núm. 478/05, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a

recuperació del patrimoni cultural fora de l'illa de

Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en

la proposició no de llei RGE núm. 478/05, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a recuperació

del patrimoni cultura fora de l’illa de Mallorca. Per tal de

defensar-la intervé l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Vadell

per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

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

l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei ja

explicam de manera resumida les motivacions que ens han duit

a presentar-la. No són en absolut motius oportunistes ni cap

atac xovinista, o simplement un caprici per aprofitar

l’avinentesa del canvi de govern a l’Estat. 

La nostra pretensió és bàsicament que es compleixi la

legislació vigent en matèria de patrimoni i de museus. La Llei

12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes

Balears, en el títol preliminar, principis generals, al punt 1.3 diu

clarament: “El Govern de les Illes Balears promourà una

política en coordinació i colAlaboració amb les altres

administracions públics per al retorn a l’illa d’origen dels béns

del patrimoni històric que es troben fora de les Illes Balears”.

Hem de recordar que aquesta llei va sortir publicada al Butlletí

Oficial de l’Estat; per tant va ser sancionada o revisada per les

instàncies estatals corresponents i, evidentment, mai no

qüestionada ni recorreguda.

La legislació estatal i l’autonòmica proclamen que el

patrimoni és un referent per a tota la comunitat nacional o grup

cultural. Per tant unes peces tan importants com són les que ara

demanam són fites dins la història cultural de Mallorca, i és,

per tant, com a tals fites que s’han de presentar en un entorn

museístic adient, pel que fa a la conservació i pel que fa a la

comprensió d’aquestes peces com a part integrant d’un conjunt

més ample d’allò que es consideren documents de la nostra

història.

Les peces objecte d’aquesta proposició, que hem de dir que

no són les úniques, perquè recordarem que hi ha nombrós

material de Menorca i també un material arqueològic

importantíssim de l’illa d’Eivissa, nosaltres creim que mai no

poden ser exhibides com a trofeus, tal com ho estan ara a la

Reial Acadèmia, a la Real Armería i al Museo Arqueológico

Nacional, i en conseqüència perden el seu sentit museològic.

Creim que això és un menyspreu per a la cultura i la història

que representen. 

Tant en el cas dels caps de bous de Costitx, que no

m’estendré en explicar el seu valor patrimonial, artístic i

històric per conegut i reconegut per tots els presents, tant els

caps de bous de Costitx, com la cimera reial i altres objectes

històrics procedents de la festa de la conquesta, no val parlar

del valor material que puguin tenir, sinó que s’ha de parlar del

valor representatiu i simbòlic; no tenen un valor de mercat però

sí que tenen un valor representatiu i simbòlic molt important.

La cimera del rei en Jaume es un element que formava part de

la litúrgia de la festa de l’Estendard, que es la festa civil més

antiga d’Europa, i per tant el seu retorn seria un acte de justícia

pel qual es posarien les coses al lloc on els correspon. Aquí, a

la nostra comunitat, tenen un valor de símbol i en canvi allà són

un trofeu.

El fet que aquestes peces fossin adquirides amb fons de

l’Estat no significa que hagin d’estar assignades a un museu de

Madrid perquè l’Estat té la seu a Madrid; l’Estat també és

titular de museus a les Illes Balears, i de moment la comunitat

autònoma de les Illes Balears encara forma part de l’Estat

espanyol, amb els mateixos drets i els mateixos deures que totes

les altres comunitats, i en aquest cas amb tots els drets per

reclamar que el patrimoni que forma part de la història i de la

cultura de Mallorca sigui dipositat en el Museu de Mallorca.

Això en cap cas no significa que l’Estat perdi la titularitat de

les peces; tan sols es canvien de destí perquè compleixin una

funció documental i didàctica i que s’exhibeixin dins el context

cultural del qual sortiren. De fet hi ha molt de material

depositat en el Museu de Mallorca que és propietat de l’Estat,

i podem enumerar tot el que provenia del Museu Provincial de

Belles Arts i tot el material arqueològic que va entrar en els

museus fins a l’any 83. 

Resumint, el que proposam des del PSM-Entesa

Nacionalista és que el Parlament insti el Govern de les Illes

Balears a negociar el depòsit de la colAlecció dels bous de

Costitx que ara es troben en el Museu Arqueològic Nacional,

i de les peces històriques honorades a la festa de l’Estendard

que des del 1831 es troba a la Real Armería de Madrid, i que

aquestes peces es depositin en el Museu de Mallorca. El Museu

de Mallorca, com he dit abans i record, i ho vull remarcar molt,

és de titularitat estatal, i per tant ha de reunir les condicions

adients per a la conservació i l’exposició d’aquestes peces, i

aquesta proposició no de llei té per objectiu que retornin al seu

lloc d’origen i creim que és el lloc on han d’estar, en el Museu

de Mallorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara en torn de fixació de

posicions per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputada Dolça Mulet per un temps màxim de 10

minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Nosaltres, des del meu partit, a aquesta proposició no de llei li

donarem suport, perquè nosaltres, no d’ara, sinó ja fa molt de

temps, com a partit nacionalista, hem anat reclamant aquest
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patrimoni. Per tant, nosaltres seguirem lluitant i fa poc la meva

presidenta hi va ser i vàrem estar intentant negociar tota aquest

patrimoni que té Mallorca, el qual els mallorquins sí tenen dret

a poder-hi tenir, a un moment determinat que aquí no es va

voler donar o no, per incapacitat, tal vegada, cultural, que

tenguéssim aquí, el se’n dugueren fora d’aquí; i en aquest

moment crec que la societat ha anat evolucionant i crec que ens

hem de seure, hem d’arribar a acords, no ens hem de posar en

pla extremistes, fins ara ho han tengut ells, però crec que sí que

ho hem de reclamar perquè és un dret poder gaudir dins cada

comunitat el que realment en aquestes comunitats s’ha anat, el

que la història ens ha anat deixant, per poder-ho tenir i poder-

ho gaudir.

Per tant, des del meu grup nosaltres li votarem a favor tots

els punts perquè aquests puguin tornar cap aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Rosselló, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup, dir que

donarem suport a la proposició no de llei que presenta el PSM-

Entesa Nacionalista, per considerar, tal com es diu a la

justificació de motius, que entenem que aquest patrimoni

històric té un valor, a més, simbòlic, molt important, idò, pugui

retornar al Museu de Mallorca.

Únicament i exclusivament nosaltres creim, i amb això

creim que està també assegurat, que pugui tenir les condicions

idònies per tal que tot el que sigui tant no només el seu trasllat

sinó la seva guarda aquí, al Museu de Mallorca, idò estigui amb

les condicions que pertoca, però consideram que és convenient

que retorni aquest patrimoni que en aquests no es troba, o es

troba dipositat en el Museu Arqueològic Nacional, idò que

retorni al Museu de Mallorca, així com també la resta de peces

històriques que tenen a veure amb la història de les Illes

Balears. I en aquest sentit nosaltres donam suport a aquesta

proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu

Bosch, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

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

és ben cert que les nostres illes gaudeixen d’un envejable

patrimoni històric, cultural i artístic com ho és també

d’innegable que tothom voldria que aquest patrimoni, que és

lluny d’aquestes terres, tornàs a la petita pàtria, és un

desideràtum que sens dubte tots compartim.

Els tres caps de bou de Costitx, d’època talaiòtica, són

indubtablement un tresor arqueològic que voldríem veure

restituït a Mallorca, com també ens agradaria que tornàs a

Menorca el bust, també de bronze, de Tiberi, que és avui al

Gabinet de Medalles de la Biblioteca Nacional de París.

Convé recordar, breument resumida, la història. El 1895 els

troba un pagès al santuari de Son Corró, a Costitx, i els posa a

la venda per 3.500 pessetes, una fortuna per a aquella època.

Els intelAlectuals d’aquells temps volen que els compri la

Diputació, però, com que aquesta diu que no té doblers, obren

una subscripció popular, iniciativa que també fracassa. És

llavors quan el director del Museu Arqueològic Nacional es

posa en contacte amb Cánovas del Castillo, qui du a terme la

compra, per acord del Consell de Ministres. Per tant, passen a

ser propietat d’aquest museu.

Amb la llei a la mà és clar que açò avui no seria possible,

qui els trobàs els hauria de lliurar al consell insular i seria

aquesta institució qui decidiria a quin museu s’hauria de

dipositar. El retorn dels bous a Mallorca, com el retorn de

tantes i tantes peces dels museus d’arreu del món, al país o a la

ciutat de procedència no és un tema fàcil i, en canvi, sí que es

presta a encendre les emocions. S’haurien de buidar els museus

de per tot i retornar les peces, els objectes i les obres d’art als

llocs on es van trobar? La resposta no és fàcil des del punt de

vista racional, tot i que sí que ho és des del punt de vista

sentimental.

Quina és la llei que regia a finals del segle XIX? És clar,

per tant, que el tema només es pot resoldre des de la

perspectiva de la negociació; i no existeix només una sola

fórmula, donació al Museu de Mallorca, dipòsit permanent,

dipòsit temporal, durant quant temps, exposicions periòdiques,

còpies dels originals. Per açò, des del Grup Parlamentari

Socialista ens sembla bé la formulació de la proposició no de

llei del PSM-Entesa Nacionalista, ja que opta per la negociació

i no especifica el tipus de dipòsit, si definitiu, si temporal,

etcètera. S’ha de dir que a hores d’ara ja hi ha una negociació

feta i per tant s’haurà de veure quin haurà de ser el paper que

el Govern de les Illes Balears en tot aquest afer haurà de jugar.

Per tal de trobar la fórmula més adequada, estaria bé seguir

l’acord de la comissió informativa del Consell Insular de

Mallorca que va decidir fer una consulta a un grup d’experts

per tal que en fes una proposta. Pel que fa a les peces

històriques, honorades a la festa de l’Estendard, deixant de

banda les manifestacions respecte del seu origen que cita en el

llibre Antoni Alomar a Les Armes Mítiques de Jaume I, s’ha de

dir que la Reial Armeria de Madrid les reclama com a armes

reials de Jaume I a l’Ajuntament de Palma; aquest li contesta

que té “unos fragmentos” i els envia. No sé si primer s’hauria

de demanar a l’Ajuntament si les vol reclamar, en qualsevol cas

no ens sembla malament que es facin els tràmits oportuns, per

si és possible el seu dipòsit al Museu de Mallorca.

En qualsevol cas, el Grup Parlamentari Socialista veuria bé,

en vistes a possibles acords, que es condicionàs degudament el

Museu de Mallorca, així que donarem suport a la proposició.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Simó Gornés, per un

temps màxim de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. El PSM ens presenta una proposició

no de llei de gran interès per a nosaltres i la valoram en la seva

justa mesura, tot i que, per altra banda, creim que en qüestió de

patrimoni històric la prioritat que hi ha a les Illes Balears passa

per altres assumptes de més pes i que afecta directament la seva

gestió, la seva conservació i en definitiva a donar solucions més

efectives als nombrosos que hi ha detectats. Per tant, pensam

que el tema que ens du el PSM avui no deixa de ser un

assumpte colAlateral, però amb el qual el Grup Popular vol

aprofitar per posar damunt la taula altres aspectes i reflexions

no contemplades a la proposta.

Segons el Grup Popular, el contingut de la proposta d’acord

és molt diferent entre els diferents punts que se’ns plantegen,

el punt primer té una problemàtica i el punt segon en té una

altra. No hi ha dubte que l’assumpte dels bous de Costitx no pot

discutir-se des del punt de vista legal; els bous varen ser

adquirits legalment per l’Estat, evitant així que sortissin

definitivament d’Espanya, perquè ningú a Menorca, a Mallorca,

perdó, no va poder reunir les 3.500 pessetes que reclamava el

propietari. A punt varen estar d’anar a parar al Louvre. Per tant,

vull deixar aquí ben clara la nostra gratitud a la persona o a

l’organisme responsable que va tenir la sensibilitat d’evitar que

aquestes obres d’art, aquestes peces arqueològiques, es

perdessin per a sempre. La titularitat, la propietat és estatal i

amb açò no hi ha discussió possible.

Respecte de les peces històriques, honorades durant la festa

de l’Estendard, creim nosaltres que, com he dit abans, no es

poden comparar amb els bous, parlam també d’un altre tipus de

titularitat, són peces que pertanyen a Patrimonio Nacional, per

tant molt vinculades amb la Casa Reial. I per cert, la cimera no

pertany, com ha insinuat també el portaveu del Grup Socialista,

no pertany per tant al Rei En Jaume, sinó que sembla ser que és

del segle XIV i pertany a Martí I l’Humà.

Com vostès saben i, si no, ho dic jo, l’Ajuntament de Palma

ha fet diverses gestions al respecte per tal de recuperar aquestes

peces; que, per altra banda, vull dir també que el seu trasllat

fora de les Illes també es va fer des del punt de vista legal, va

ser una donació que l’Ajuntament de Palma va fer a la Corona,

llavors regida o ostentada pel Rei Ferran VII de les Espanyes.

Per tant, des del punt de vista legal també la titularitat i el

procediment administratiu, entre cometes, va ser totalment

correcte.

Coincidim amb el PSM en el valor simbòlic d’aquestes

peces. No coincidim però amb la valoració que ha fet de què

siguin trofeus de guerra. Creim que aquestes peces, totes, les de

Patrimonio Nacional com les del Ministeri de Cultura, no estan

exposades com a trofeus, açò és la diferència que hi veim

nosaltres, una cosa és l’exhibició d’un trofeu, com sembla voler

dir el PSM, i una altra cosa és l’exposició d’un bé cultural. Jo

no sé si la diputada defensora d’aquesta proposta ha visitat un

i altre indret, però he de dir que, almanco de les darreres visites

que jo he pogut fer a les dues exposicions, tant els bous de

Costitx són a una situació molt honrosa i són visitats i

contemplats per milions de persones a l’any, ben igual que les

armes reials que són a un context i amb una exposició

museogràfica de primer ordre, i vull que quedi constància així,

que ocupen una posició privilegiada dins una exposició

museística, contemplada i visitada també per milers de

ciutadans. És a dir que quedi clar que de botí de guerra res, i

més i tot quan un coneix un poc la història de com s’han

produït els diferents trasllats.

Però ja posats a reclamar, hi ha altres béns oblidats i que no

han ocupat pàgines de diaris ni cap espai en els mitjans de

comunicació, la situació jurídica dels quals té llums i ombres,

i em refereix concretament a les expedicions arqueològiques

que l’Institut d’Estudis Catalans va emprendre durant els anys

20 a Mallorca, excavant Es Pedregar i Ses Antigors, per

exemple, des dels principals jaciments arqueològics de

Mallorca, o a Eivissa amb les excavacions a diferents

necròpolis úniques i cartagineses, on es van trobar diferent

joies de primer ordre; o també, i ja s’ha esmentat aquí, el famós

i renomenat dipòsit de bronzes, el bust de Tiberi, localitzat a

Maó durant la dominació francesa a aquesta illa; o també un

importantíssim dipòsit, un lot de bronzes prehistòrics localitzats

a Lloseta. La majoria d’aquestes peces estan emmagatzemades

o exposades, exhibides, supòs que diria la portaveu del PSM,

al Museu Arqueològic de Catalunya i poques, una molt petita

part estan exposades al públic. Desconeixem exactament la

situació jurídica d’aquestes peces, així com també de moltes

altres que es desconeix la seva situació, respecte de la titularitat

d’aquests béns; podríem esmentar, per exemple, Vives

Escudero, procedent també de Balears, o la ja coneguda i

famosa llata amb escriptura púnica, procedent del Santuari des

Culleram i exposada al Museu d’Alacant, també reclamada per

part d’aquesta illa.

Així que, entenem nosaltres, no es poden deixar de banda

aquests altres béns, originaris de les Illes Balears i dipositats a

altres comunitats autònomes i també a l’estranger, com hem

pogut dir i es comprova a la publicació al respecte sobre el bust

de l’emperador Tiberi, localitzat, com he dit abans, a Maó

durant la dominació francesa i exposat a París. Creim que s’ha

d’obrir aquesta qüestió a la majoria d’aquests béns i per açò

proposam que s’estudiï la titularitat i la situació jurídica de tots

ells per poder determinar amb prou coneixement de causa

quines són les passes que es poden fer per tal que aquests béns,

si escau, puguin regressar a les Illes Balears.

Per tant, proposaríem una sèrie d’esmenes in voce. Al punt

primer, demanaríem que en lloc d’instar el Govern de les Illes

Balears, s’insta el Govern de les Illes Balears a negociar, quan

per negociar fan falta dues parts, nosaltres demanaríem que

quedés redactat de la següent forma: Instar el Ministeri de

Cultura i el Govern de les Illes Balears a negociar el dipòsit de

la colAlecció dels bous de Costitx que es troben en el Museu

Arqueològic Nacional al Museu de Mallorca. És a dir,

introduïm una part importantíssima dins aquest procés de

negociació, com és el Ministeri de Cultura, sense discutir, per

altra banda, la titularitat, perfectament legal, d’aquestes peces,

com he dit abans.
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Respecte de les peces històriques, relacionades amb la festa

de l’Estendard, entenem que hauríem de donar un poc de temps

a l’Ajuntament de Palma. Com saben vostès, l’Ajuntament de

Palma va acordar per plenari iniciar una sèrie de negociacions,

de trobades amb el Ministeri, amb el Patrimonio Nacional, per

tal d’avaluar la situació d’aquestes peces i intentar aconseguir

que poguessin ser dipositades en el lloc que fos més idoni i

pertinent de l’illa de Mallorca. Per tant, nosaltres proposam

substituir el punt 2, pel següent text: El Parlament de les Illes

Balears dóna suport a la petició feta pel Ple de l’Ajuntament de

Palma del mes de gener passat, relatiu a les peces històriques

honorades a la festa de l’Estendard que, des del 1831, es troben

a la Reial Armeria de Madrid.

Ben igual que també proposam afegir dues esmenes més. La

següent seria: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a elaborar un informe amb l’objectiu de

determinar la titularitat i situació jurídica dels béns

arqueològics procedents de jaciments arqueològics de

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ubicats fora del

territori de la comunitat autònoma, amb l’objectiu que aquests

puguin retornar, si s’escau, en el futur a les Illes Balears.

I finalment, el Parlament de les Illes Balears insta el

Ministeri de Cultura a elaborar un informe amb l’objectiu de

determinar la titularitat i situació jurídica del bust de Tiberi,

trobat a Maó durant la dominació francesa i exposat actualment

al Gabinet de les Medalles de París.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que en aquest cas l’esmena in voce o la transacció

que proposa el diputat del Grup Parlamentari Popular hauria de

ser acceptada per tots els grups. Si volen fer un petit recés per

intentar discutir, crec que seria millor o la senyora, en aquest

cas, proposant, si vostè no ho accepta, és a dir, ja no...

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, si me deixa dir dues paraules. És que

respectam moltíssim i valoram l’interès que té el representant

del Partit Popular en aquest cas, ens hagués agradat molt poder

tenir les esmenes per escrit per poder-les estudiar amb més

deteniment, perquè creim que aquestes esmenes que presenta

són de prou calat com per merèixer una proposició no de llei

per si mateixes.

Nosaltres, evidentment que a la meva exposició de motius,

quan ho he explicat ja he dit que no eren les úniques peces, les

que ara reclamàvem no eren les úniques eren fora. Per tant,

nosaltres creim que s’ha de començar per qualque cosa i no

llevam gens d’importància a les peces que vostè ha esmentat

perquè n’hi ha moltes més, n’hi ha moltíssimes més. Ara bé,

ens hagués agradat poder veure aquestes esmenes per escrit per

poder-les estudiar i poder-les parlar amb els altres grups, per si

consideràvem, o fins i tot per poder-les negociar, per si havien

de formar part d’aquesta proposició no de llei que presentam o

si mereixien una proposició no de llei a part d’aquesta.

No ho sé, jo crec que val la pena no mesclar aquests dos

temes perquè cadascun dels dos tenen prou calat com per poder

anar independents. En tot cas, si el Partit Popular no retira

aquestes esmenes i les vol incloure i les condiciona a

l’aprovació d’aquesta, m’agradaria fer un recés.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés?

Feim un recés, feim un recés en principi de cinc minuts, a

veure si ens podem posar d’acord.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Pareix que hi ha hagut acord, Sra. Vadell?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President, després d’aquest recés ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Vadell, pregaria un poquet de silenci per

favor.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Després d’aquest breu recés, hi ha

hagut acord entre tots els grups per acceptar i esmenar i donar

una nova redacció a alguns d’aquests articles o d’aquests punts

que proposam i hem arribat a l’acord, al punt 1, posar

“Ministeri de Cultura” després de “negociar”, o sigui, seria:

Punt 1: Instar el Govern de les Illes Balears a negociar amb el

Ministeri de Cultura el dipòsit de la colAlecció dels bous de

Costitx que es troben al Museu Arqueològic Nacional en el

Museu de Mallorca.

El punt 2, seria: Instar el Govern de les Illes Balears a

colAlaborar amb l’Ajuntament de Palma per tramitar el dipòsit

a Mallorca de les peces històriques honorades a la festa de

l’Estendard que, des del 1831, es troben a la Real Armería de

Madrid.

El tercer punt queda igual.

El quart punt, seria: Instar, el Sr. Gornés ho té redactat ...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si me permet, Sra. Diputada, jo tenc el text complet, li

donaria lectura.

El quart punt seria: El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a elaborar un informe amb

l’objectiu de determinar la titularitat i situació jurídica dels

béns arqueològics procedents de jaciments arqueològics de

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ubicats fora del

territori de la comunitat autònoma, amb l’objectiu que aquests

puguin retornar-se, si s’escau, en el futur a les Illes Balears.



350 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 22 / 10 de març del 2005 

 

I un cinquè punt, que seria: El Parlament de les Illes Balears

insta el Ministeri de Cultura a elaborar un informe amb

l’objectiu de determinar la titularitat i situació jurídica del bust

de Tiberi, trobat a Maó durant dominació francesa i exposat

actualment al Gabinet de les Medalles de París.

Açò seria, en definitiva, el text.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vadell?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Estam d’acord amb aquest text i, ja per acabar la meva

intervenció, voldria agrair a tots els grups el suport que li han

donat. I només fer un comentari a algunes de les intervencions

que hi ha hagut quant que, per desgràcia, els bous de Costitx

se’n varen haver d’anar fora de l’illa perquè no es va trobar

suport econòmic suficient perquè quedassin, perquè la

Diputació els compràs, i crec que és lamentable que això passàs

en aquell moment, però crec que és una constatació de l’abandó

que han tengut històricament les províncies i les illes per part

de l’Estat fins ara fa ben pocs anys era molt poc sensible a totes

les qüestions culturals, històriques i educatives i que fins

després de la democràcia no es varen començar a interessar a

fomentar i a dotar de centres i d’institucions que poguessin

fomentar i recuperar i conservar les cultures dels diferents llocs

d’Espanya.

La nostra pretensió és que el dipòsit sigui permanent,

perquè evidentment no hi ha cap inconvenient que si el Museu

Arqueològic de Madrid vol conservar una mostra de totes les

cultures de l’Estat espanyol, evidentment que no hi ha cap

inconvenient que pugui tenir unes reproduccions, perquè quan

convé es tenen, s’exposen reproduccions d’aquelles peces que

interessen, però que els originals puguin ser a Mallorca. Crec

que aquesta hauria de ser la pretensió de tots i en definitiva

aquesta és la nostra, i confiam que amb aquestes negociacions

es pugui arribar a bon port i aconseguir l’objectiu que tots

desitjam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenem, per part de tots els

portaveus, que es pot aprovar per assentiment?

Queda aprovada, doncs, per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 636/05, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a cofinançament

d'infraestructures esportives a centres escolars públics

d'infantil, primària i secundària.

I ara passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix

a la Proposició no de llei RGE núm. 636/05, relativa a

cofinançament d’infraestructures esportives a centres escolars

públics d’educació infantil, primària i secundària, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, amb RGE

núm. 2184/05.

Per defensar la proposició no de llei, intervé, per part del

Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Diputat Sr. Andreu

Bosch, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

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

El passat mes de gener, el Consell Superior d’Esports, depenent

del Ministeri d’Educació i Ciència, va aprovar una

convocatòria per a la concessió de subvencions a comunitats

autònomes per a programes cofinançats de dotació

d’infraestructures esportives a centres escolars públics

d’educació infantil, primària i secundària.

A l’apartat de justificació de la convocatòria fa referència

a la Llei de l’esport, on es remarca la importància d’aquest per

diferents factors, com el manteniment de la salut, com a

corrector de desequilibris socials, inserció social, foment de la

solidaritat o com a element fonamental del sistema educatiu.

També, en aquest mateix apartat, es remarca la importància no

només per al desenvolupament d’una educació integral, sinó

també com a factor d’integració de la comunitat local facilitant

la seva utilització polivalent. És a dir, obre el camí perquè els

ajuntaments aprofitin aquestes subvencions amb una doble

finalitat, escolar i ciutadana. És de tothom conegut el dèficit

d’instalAlacions esportives de les barriades i dels pobles petits.

Amb aquesta convocatòria, la comunitat autònoma,

evidentment a través de la Conselleria d’Educació i Cultura, es

pot beneficiar directament d’aquesta línia de subvencions

presentant projectes propis que financiï directament, amb el

75% del cost total, més el 25% de la subvenció del Ministeri.

Però, el Consell Superior d’Esports, a través d’aquesta

convocatòria, dóna peu que els municipis, mitjançant la

comunitat autònoma, la puguin aprofitar per completar el mapa

d’instalAlacions esportives que, lligades als centres educatius

d’infantil, primària i secundària, puguin fer rendible el seu ús

fent-ho compatible amb les necessitats esportives locals.

El sentit de la proposició no de llei va en aquest segon

sentit, que els ajuntaments que tenguin projectes

d’instalAlacions esportives, sigui en el barri, i evidentment

lligades a centres educatius, puguin solAlicitar, a través de la

comunitat autònoma, aquesta subvenció. El Consell Superior

d’Esports hi posarà el 25% i el Govern un altre 25%.

La proposició no de llei per tant és per instar el Govern de

les Illes Balears que habiliti una partida pressupostària per tal

de cooperar i completar ajudes de l’Estat amb una aportació del

25% de la inversió a les infraestructures esportives lligades a

centres escolars públics de les nostres illes, evidentment

contemplant aquest vessant social per a tots els municipis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena RGE

núm. 2184/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Riudavets, per un

temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

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

Els dos passats exercicis el nostre grup parlamentari ha

presentat una esmena a la Llei de pressuposts, per la qual es

demanava afectar una partida pressupostària destinada a un pla

d’infraestructures esportives als centres escolars de les Illes

Balears, esmenes que van ser, per cert, rebutjades.

Començ la meva intervenció amb aquesta referència, per

fonamentar clarament el nostre acord genèric amb la

intencionalitat de la proposició no de llei del Grup Socialista.

La necessitat de millores a les infraestructures esportives

escolars és força evident. L’anterior administració educativa

així ho va entendre i a la seva planificació d’obres escolars va

incloure diverses actuacions en aquest sentit. Certament,

l’IBISEC també té previstes algunes obres puntuals en aquesta

línia, però la precarietat general dels edificis escolars a les

nostres illes ha fet que s’hagin hagut de prioritzar obres

d’ampliació d’aules i construcció de nous centres per sobre de

les infraestructures esportives.

Certament, la Resolució de 29 de desembre del 2004 de la

Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual

s’establien fórmules de subvenció econòmica a les comunitats

autònomes, precisament per a la dotació d’infraestructures

esportives als centres escolars, permetia inicialment obrir una

línia d’actuació en aquest sentit i fer front, finalment, a una

greu mancança que pateix el nostre sistema educatiu. I si bé

tenim les nostres reserves amb les condicions que s’estableixen

a l’esmentada resolució, podríem valorar-la positivament. Però

parl en passat, perquè a hores d’ara, com ja s’ha dit, el termini

de presentació de solAlicituds ja ha finalitzat. Desconec si la

Conselleria d’Educació hi ha presentat qualque projecte, encara

que esper que sí perquè era una oportunitat d’aconseguir

finançament estatal, que mai ve malament per a una mena

d’instalAlacions necessàries i molt deficitàries a les nostres illes.

Però entrem ja a la concreta proposició no de llei que avui

ens pertoca debatre. En primer lloc, senyores diputades i

senyors diputats, realitzaré la meva intervenció des de l’òptica

de possibles noves convocatòries d’aquests ajuts per mor que

la que assenyala concretament el text ja ha finalitzat els

terminis. Partint, llavors, de la conveniència d’aprofitar

qualsevol fórmula de finançament estatal, no hem d’oblidar

tampoc que aquests ajuts del Consell Superior d’Esports no

financen, com ja també s’ha dit, el cent per cent del projecte, la

quantia màxima no pot superar el 25% del total del pressupost

dels projectes presentats, i per tant és necessària l’aportació de

la resta des d’altres institucions.

En aquest sentit, volia fer una precisió a la proposta

concreta que avui es debat i que motiva la nostra esmena. El

text de la proposició no de llei assenyala textualment que el

Govern de les Illes Balears hauria d’habilitar una partida

pressupostària per tal de cooperar i completar les ajudes de

l’Estat amb una aportació del 25% de la inversió. Al nostre

parer, en la majoria de casos, aquesta aportació haurà d’arribar

forçosament al 75% restant, ja que no hi haurà tant sovint altres

administracions implicades ni entitats privades que es facin

càrrec del 50% restant si el Govern de les Illes Balears

n’aportés només un 25, com es demana a la proposició, i el

Consell d’Esports també un 25, com fixa la resolució. La

resolució fixa clarament, idò, que la possible subvenció és

adreçada directament i exclusivament a les comunitats

autònomes i per tant no apareix al text de la resolució cap

referència a altres administracions, siguin ajuntaments o

consells insulars. De fet, sí contempla la cofinançació per part

d’altres administracions, si bé només com a una possibilitat.

En el cas d’aprovar-se la proposició amb el text actual,

aquesta possibilitat es convertiria en una obligació de facto que

ajuntaments o consells insulars cobrissin el 50% de la inversió;

això podria suposar la paralització dels projectes. En el cas, per

exemple, de la construcció d’un nou institut, la Conselleria

d’Educació assumeix la despesa del cent per cent de la

construcció de les instalAlacions esportives, si bé ara podrà

rebre un 25% del cost de les instalAlacions via subvenció del

Consell Superior d’Esports. Açò és la interpretació que feim de

la resolució, no hi trobem cap punt que assenyali la participació

dels ajuntaments o consells insulars, malgrat sí fa referència a

la possibilitat d’utilització de les instalAlacions per part de la

comunitat local. Però açò hauria de ser fruit d’una negociació,

projecte per projecte, municipi per municipi, possiblement

mitjançant convenis específics on s’assenyalessin les

condicions concretes.

En aquest sentit, veim llavors en part contradictori que es

demani que la Conselleria d’Educació n’aporti només un 25%.

Veim més assenyat demanar al Govern de les Illes Balears, a la

Conselleria d’Educació en concret, que elabori un pla global

d’infraestructures esportives susceptible de rebre subvencions,

projecte a projecte, com fixa la resolució, d’un 25% del Consell

Superior d’Esports, aportant-ne inicialment la resta, el 75%, a

la qual cosa, per cert, ja n’està obligada. Independentment

d’açò, sí que hauria de negociar amb altres administracions la

possible i voluntària participació en el finançament a canvi de

les condicions que aquests li exigissin. Açò quant al text literal

de la proposició no de llei.

Però, si més no, hi ha un altre element que volem introduir

i que fa referència a les infraestructures de nova construcció.

En el punt cinquè de la resolució, on es fixa la documentació a

aportar, s’assenyala que en el cas de solAlicitar subvenció per a

les infraestructures esportives d’un centre de nova construcció,

s’haurà d’aportar la certificació que aquest nou centre està

inclòs dins el mapa escolar. Vet aquí llavors el problema, en

aquests moments no comptam amb un mapa escolar en

vigència, el que va elaborar l’anterior administració educativa

finalitzava el 2004. De no ser que la Conselleria d’Educació

assumeixi la redacció amb celeritat d’un nou mapa escolar, ens

podem perdre, amb futures convocatòries d’ajuts, les

subvencions adreçades a les instalAlacions esportives de centres

de nova construcció que, segons la memòria de l’IBISEC, n’hi

ha uns quants de planejats; seria una llàstima que aquests

doblers es perdessin per manca de no tenir un mapa escolar

actualitzat.
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Vet aquí llavors la motivació de l’esmena que hem presentat

i que pretén una clarificació de la proposta socialista; i que

pretén, a més, que per a futures convocatòries d’ajuts les Illes

Balears no tenguin cap tipus de problema per acollir-s’hi.

La nostra esmena de substitució, ja per acabar, consta,

llavors, de tres punts: en primer lloc, l’elaboració d’un pla

específic d’infraestructures esportives que permetin amb

seguretat que les Illes Balears puguin acollir-se a futures

subvencions del Consell Superior d’Esports; això no és

contradictori amb el planejament de l’IBISEC, podria ser

perfectament paralAlel, complementari o inclòs dins el programa

de l’IBISEC, no desdiu de res.

I en segon lloc, demanam també, al segon punt, que

s’estableixen converses, a fi i efecte d’intentar que els

municipis i els consells insulars participin en la finançació, si

ho creuen convenient o si ho necessiten o els convé.

I en tercer lloc, que es redacti amb celeritat un nou mapa

escolar de les Illes Balears, a fi i efecte de poder acollir-se a les

subvencions destinades a centres escolars de nova construcció

que posa com a condició que estiguin incloses dins el mapa

escolar.

Ja per acabar, només afegir que la necessitat de noves

infraestructures és evident i que esperem que tots vinguem a bé

recaptar d’allà on sigui, i sobretot si és des de l’Estat, més

finançament per cobrir aquestes necessitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions

dels grups que no han presentat esmenes, per part del Grup

Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada, Sra. Dolça

Mulet, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

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

veritat és que aquesta proposició no de llei és molt interessant,

perquè la millora de les instalAlacions esportives als centres

escolars, no tan sols els públics sinó aquells que també es

mantenen pels fons públics, com poden ser els concertats, és un

dels objectius prioritaris per a qualsevol govern, perquè, com

bé ha dit aquí el diputat, l’educació física forma part de

l’educació dels nostres alAlots. Efectivament, aquesta millora

pot ser beneficiosa no tan sols per als alumnes sinó

concretament per als nostres barris, pobles, perquè beneficiaria

tot el teixit social, com bé he dit dels barris i de la part dels

pobles.

Per tant, el que no compartim és que entenen que el Govern

de les Illes Balears té competència exclusiva en educació i que,

en virtut d’aquestes competències serà en tot cas l’Estat qui

hagi de cooperar amb la política marcada pel Govern

d’aquestes illes, no aquest que hagi de cooperar amb la política

marcada per l’Estat. Per tant, per una altra banda, me pareix de

justícia reclamar a l’Estat que en matèria educativa ens donin,

tant sigui d’una manera o de l’altra, com vulguin, sigui amb

inversions, amb infraestructures esportives lligades amb el

Consell Superior d’Esports, que ens donin perquè realment ens

puguin compensar aquest enorme dèficit històric que tenim dins

l’educació.

Per tant, jo, per una altra part, estic d’acord que la

Conselleria marqui aquest estudi, aquestes necessitats que

realment, més que el Govern de les Illes Balears que en aquest

moment té les competències, sap perfectament com està i

quines necessitats hi ha i que sigui ell qui marqui realment i una

vegada que es tengui aquest mapa es pugui dur a terme quines

seran les necessitats i si realment els consells o els ajuntaments

han d’aportar o s’han de crear aquestes partides.

Per tant, nosaltres, esperant això, ens abstendríem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

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

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

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, respecte de la proposició

no de llei, dir que estam d’acord amb l’exposició de motius, per

unes raons molt clares. Jo crec que ningú pot estar en desacord

amb aquestes raons i és que, per una part, tot el que sigui

potenciar l’esport en els centres educatius i per tant disposar de

les infraestructures necessàries per fer-ho és una política no

només positiva, sinó necessària, per a realment el que és

l’educació integral dels infants i dels joves; i sobretot també

perquè suposa que tots els infants i joves poden practicar

l’esport i no només estar amb exclusivitat a determinats àmbits

o a determinats colAlectius.

Per altra banda, també, el fet de potenciar infraestructures

esportives als centres educatius té el doble vessant, que ja s’ha

dit aquí, ja s’ha esmentat, respecte del que suposa la

participació del barri o del municipi i per tant que puguin ser

infraestructures utilitzades no només des del punt de vista

escolar, sinó des del punt de vista social i per tant dels

ciutadans.

A partir d’aquest principi, que creim que és molt positiu i

per tant s’han de fer tots aquells esforços possibles, entraríem

dins un altre aspecte, que nosaltres creim també bàsic, i és que

el finançament d’aquestes infraestructures esportives ha de ser

bàsicament de qui té la competència, i en aquest cas creim que

és el Govern de les Illes Balears, i per tant el fet que hi hagi el

Consejo Superior de Deportes que, a través d’aquesta

resolució, que es veu que no s’ha arribat a temps, però que

esperem que a pròximes etapes s’hi pugui arribar, idò realment

consideram positiu que no només el Consejo Superior de

Deportes faci aquesta possibilitat de finançament, sinó sobretot

que el Govern de les Illes Balears que, com dic, és el competent

en temes educatius, idò no només apliqui, sinó que faci una

actuació respecte del que són les infraestructures a centres

escolars, que la faci de forma clara i de forma planificada.
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I per tant, en aquest sentit nosaltres també donaríem suport,

perquè creim que millora el que suposa els punts d’acord, a

l’esmena del PSM-Entesa Nacionalista perquè creim que, a més

que, és evident que hi hagi, al nostre entendre, està molt clar,

la proposició no de llei, i és que s’habiliti, o per part del

Govern de les Illes Balears, no només que s’habiliti, sinó que

s’han de posar tots els esforços pressupostaris necessaris per

poder dur endavant aquestes infraestructures esportives i que

l’Estat, que no es poden deixar de perdre aquestes ajudes, i

sobretot no entrarem en el dèficit històric que hi ha respecte de

l’educació, i per tant és una bona cosa que no hem de deixar

perdre; però també creim que, a més d’això, l’esmena que

planteja el PSM, introdueix elements per a nosaltres

fonamentals. En primer lloc, la planificació: creim que el que

s’ha de fer és precisament tenir una planificació molt clara d’on

s’han de fer aquestes construccions, allà on és que hi ha

aquestes necessitats, quins són els destinataris, per tant creim

que és fonamental. I per altra banda, creim també que la

colAlaboració amb el que són els consells insulars i els

ajuntaments també és bàsic per tal de poder fer una bona

planificació que permeti realment fer infraestructures, no

només ben fetes, sinó que vagin destinades als colAlectius que

realment es pretén.

I és evident que el mapa escolar, també, és una qüestió que

ja s’ha esmentat aquí i no importa redundar-hi, però és

necessari per poder, precisament, tenir aquests ajuts de cara a

noves construccions. I no només per això, sinó que creim que

un mapa escolar realment en aquesta comunitat autònoma fa

falta. I per tant, creim que, per acabar, aquesta esmena

milloraria al nostre entendre aquesta proposició no de llei, que

creim que és molt positiva de cara que la pràctica esportiva

pugui ser una pràctica real i concreta en els centres escolars

públics d’educació infantil, primària i secundària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Font, per

un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

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

principis inspiradors de l’autonomia amb els quals crec que tots

hi estam d’acord són, per una banda, la proximitat, és a dir,

l’avantatge del govern regional de conèixer, de primera mà, les

necessitats dels ciutadans, i per altra, la no interferència del

Govern central en la presa de decisions pel que fa a aquelles

competències transferides a aquesta comunitat.

La Resolució del Consell Superior d’Esports, objecte

d’aquesta proposició no de llei que presenta el Partit Socialista,

resolució de dia 29 de desembre de l’any 2004, on regula una

convocatòria per a la concessió de subvencions a comunitats

autònomes per al cofinançament, repetesc, cofinançament

d’infraestructures esportives a centres escolars públics

d’educació infantil, primària i secundària, resolució publicada

dia 10 de gener de l’any 2005, aquesta resolució, com deia,

creim que vulnera clarament aquests dos principis inspiradors

de la descentralització autonòmica; conculca el factor de la

proximitat i conculca també l’obligada lleialtat institucional

perquè el Govern central no interfereixi a la presa de decisions

de competències transferides a les comunitats autònomes.

Per què? Passem a analitzar-ho i vegem-ho a la llum de la

resolució. És una resolució que s’aprova i es publica després

que els pressuposts d’aquesta comunitat ja estiguin tancats, una

resolució unilateral que pren la presidència del Consell

Superior d’Esports, sense consensuar, sense negociar, ni tan

sols assabentar les nostres autoritats de la intenció d’obrir una

nova línia de subvencions; fet que, no és difícil imaginar,

impedeix incorporar o tenir en compte a l’hora de fer una

previsió pressupostària d’aquesta línia de subvenció dins el pla

d’infraestructures ja elaborat per la nostra comunitat. I fet que,

naturalment, impedeix a les nostres autoritats poder avaluar,

establir prioritats i consensuar uns criteris entre les dues

administracions, ja que s’espera que siguin projectes

cofinançats per seleccionar quins d’aquells projectes de les

nostres illes podrien ser els beneficiats dins aquesta nova línia

de subvenció.

Que aquesta resolució vulnera els principis de proximitat i

que interfereix en les competències ja transferides, ho podem

veure a l’exposició de motius de la resolució mateixa; si ens

fixam, segon paràgraf de la segona pàgina, diu: “Más adelante,

al enunciar las competencias del Consejo Superior de

Deportes, el artículo 8 le atribuye la de actuar en

coordinación con las comunidades autónomas respecto de la

actividad deportiva general y cooperar con las mismas en el

desarrollo de las competencias que tienen atribuidas en sus

respectivos estatutos”. Es fixin per tant, senyors diputats,

“actuar en coordinación con las comunidades autónomas y

cooperar con las mismas”. I un humil servidor es demana: és

actuar en coordinació amb les comunitats autònomes i cooperar

amb elles esperar que la comunitat autònoma cofinanciï aquells

mòduls esportius sense que ni tan sols estiguin representades a

la comissió d’avaluació de les solAlicituds presentades? És

actuar en coordinació amb les comunitats autònomes i cooperar

amb elles contribuir només amb un màxim d’un 25% al

finançament d’aquelles infraestructures esportives i esperar que

siguin les altres administracions, comunitats, consells i

ajuntaments, qui aportin el mínim del 75% restant del cost

total? És actuar en coordinació amb les comunitats autònomes

i cooperar amb elles imposar uns requisits mínims, tal com

s’estableix en els annexos de la resolució, amb unes dimensions

mínimes, requisits que fan que no compensi de cap manera el

25% que aporta l’Estat, atès que com s’hauran de construir, per

exemple, gimnassos més grans que els prevists actualment per

les nostres autoritats, el cost total serà molt major, i l’aportació

feta pel Govern, i si és el cas de consells i d’ajuntaments haurà

de ser molt més gran? És actuar en coordinació amb les

comunitats autònomes i cooperar amb elles no respectar el pla

actual d’infraestructures de la nostra CAIB des del moment

que, amb els pressuposts tancats i amb projectes potser ja

definitius, si un centre escolar vol solAlicitar aquest màxim del

25% que dóna el Consell Superior d’Esports, hagi de presentar

amb 30 dies, des del 10 de gener: primer, un nou projecte bàsic,

perquè l’antic potser ja no valgui si no acompleix els requisits

mínims referits en els annexos d’aquesta resolució, i segon, una

certificació de l’existència de crèdit suficient per costejar el

total del projecte nou, quan les previsions inicials
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pressupostades pel Govern balear, ajuntaments i consells

segurament seran molt menors.

És això, per tant, actuar en coordinació amb les comunitats

autònomes i cooperar amb elles? Veim per tant, primer, que es

demana a les comunitats i en part als ajuntaments i consells que

cofinanciïn unes infraestructures, amb un 75% mínim, sense

que puguin tenir cap poder de decisió per triar on construir

aquests mòduls. Per això, proposam la creació d’una comissió

mixta que se subrogui a les funcions que té encomanades la

comissió d’avaluació d’aquesta resolució, per decidir el

repartiment del finançament total d’aquells centres escolars que

obtenguin la subvenció. Dos, ens presenten uns requisits

mínims a complir per part de les infraestructures esportives

objecte de la subvenció que trastoquen els projectes bàsics i per

tant les partides que inicialment tenien previstes destinar els

ajuntaments, els consells i el Govern de les Illes Balears. Se’ns

presenta per tant una línia de subvenció a la qual es podria

treure profit si actuàs de forma coordinada amb el Govern.

Les coses no es fan així. De cara a l’any que ve, per als

pressuposts per al curs 2005-2006, el Govern sí pot tenir en

compte aquesta línia de subvencions i incorporar, si és que ve

qualque subvenció, els ingressos d’aquesta subvenció dins les

infraestructures previstes que ja té el Govern, d’aquí que

tampoc no estiguem d’acord amb el primer punt de l’esmena

presentada pel PSM. Si és que qualque solAlicitud d’aquestes

que s’han tramitat, la d’aquells centres el projecte dels quals ja

complia els requisits mínims des de l’IBISEC o des de la

Conselleria d’Educació ha aconseguit finalment la subvenció.

Per totes aquestes raons, rebutjarem la proposta del Partit

Socialista, per poc clara, ambigua i per haver-ho ja implementat

el Govern en aquelles solAlicituds que ha anat rebent per part de

municipis i que, evidentment, ha tramitat. Per la seva banda, en

relació, si finalment s’acaba acceptant, a l’esmena presentada

pel PSM votarem en contra del punt 1, ja ho he explicat, i del

punt 3. Perquè, repetim una altra vegada, el Govern té la

intenció de respectar escrupolosament el mapa escolar

dissenyat pel pacte de progrés i que acaba el curs següent, l’any

2005 i l’any 2006, i per tant no es planteja redactar, amb

celeritat, un nou mapa escolar en base a una línia de

subvencions d’aquestes característiques. A l’únic punt que hi

podríem votar a favor seria el punt 2 de l’esmena del PSM,

sempre que hi afegíssim darrera de tot que hagin solAlicitat

aquesta subvenció.

Per la nostra banda, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Procedeix ara la suspensió de

la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es

demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si

podem continuar.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Molt bé, suspenen la sessió pel temps que faci falta.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop recomençada la sessió -deman un poc de silenci, per

favor- si, així pertoca, intervenció del grup proposant per fixar

la posició i assenyalar les esmenes acceptades, per un temps

màxim de cinc minuts, té la paraula el Sr. Andreu Bosch.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Al final, després d’haver intentat

arribar a un acord, no acceptaríem l’esmena de substitució, o

sigui, en tot cas hauria hagut de ser una addició i, en tot cas,

simplement es votaria la proposició del Grup Socialista, la

proposició tal està.

Sí, és així.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Me n’he anat un poquet massa prest me sembla de

la reunió. Podem passar idò a la votació. Passaríem a la votació

de la proposició no de llei 636/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 9, i abstencions 2.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

636/05.

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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