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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria els

si es produeixen substitucions?

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix

en les preguntes RGE núm. 2081, 2354, 2355, 2356, 2357 i

2358/05. Assisteix l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura, Sr.

Francesc Fiol i Amengual, acompanyat del Sr. Sebastià Vanrell,

Secretari General Tècnic de la conselleria. 

1) Pregunta RGE núm. 2081/05, de l'Hble. Diputada

Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a implantació d'un

observatori de convivència.

Per formular la pregunta RGE núm. 2081/05, relativa a

implantació d’un observatori de convivència té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé en primer lloc donar la

benvinguda al conseller d’Educació i tal com sap ell

perfectament, aquesta  pregunta va ser formulada

aproximadament fa uns tres mesos, ha tengut una sèrie de

situacions que han fet que fins a dia d’avui no la poguéssim

veure. Per tant, també he de dir que han passat moltes coses des

de què jo vaig formular aquesta pregunta, ha canviat la situació,

almanco pareix ser que en el Consell de Govern de divendres

passat se va aprovar la creació de l’observatori per a la

convivència escolar en els centres educatius, així com la figura

del comissionat que actuarà com a defensor de les víctimes de

la violència a les aules. Però malgrat la meva pregunta vagi en

la idea de quan se pensa implantar un observatori de

convivència, supòs que me permetrà, com que fa tant de temps,

introdueixi, o la faci més extensiva i més d’acord en la situació

en què ens trobam actualment. 

Jo li voldria demanar al conseller, tots sabem que el tema de

la violència a les aules és un tema molt delicat, vull dir que és

una qüestió que francament requereix d’una tasca complexa i

conjunta de tots els àmbits educatius. A més, pel que vàrem

veure tant per la informació que va sortint des dels propis

àmbits escolars, però també per unes jornades que hi va haver

a Palma el mes de febrer, allà on se va fer una radiografia de la

situació, almanco molt centrada en Palma, allà on hi havia un

percentatge bastant elevat de centres educatius que s’havien

detectat problemes de violència entre companys o fora del

centre, fins i tot hi havia una certa zonificació respecte allà on

se produïa aquesta problemàtica. A més això ha fet que casos

que han sortit molt a la premsa en aquests darrers mesos, com

tots sabem, el cas del jove Joquin que es va suïcidar per mor

d'una situació de violència, o de setge en què vivia a nivell del

seu institut, o un altre cas a Canàries, etcètera, han despertat

una preocupació important respecte d'aquest tema.

Per tant, jo li voldria demanar i en línia a la pregunta, si

aquest observatori de convivència que s’ha creat des de

divendres, quines seran les actuacions que durà a terme? Si ho

podia concretar. I sobretot, quina relació directa tendrà amb els

centres educatius? Ja que creim que és allà on s’ha de fer la

feina major, tot i que evidentment amb les famílies i per tant,

amb els pares i mares. M’agradaria que pogués especificar més

quines seran aquestes actuacions, així com també si me permet,

ja entrant en allò que seria la resposta, quin coneixement pot

tenir la conselleria sobre la situació que s’està produint a nivell

de les Illes Balears en els centres educatius sobre la situació de

violència, ja sigui verbal, física, o d’altres tipus, que se poden

produir en els centres escolars de les illes. I quines actuacions,

a més de l’observatori, se pensen dur a terme per prevenir

aquestes situacions que, com dic, són complexes i requereixen

d’una tasca diversificada i diversa.

Gràcies.

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

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Sra. Diputada, efectivament com vostè ha suggerit la pregunta

era antiga, havia passat per diversos processos que han duit a

què se formuli quan ja s’havia posat en marxa aquesta

iniciativa, la qual cosa no lleva que efectivament sigui una

ocasió per fer, encara que sigui a peu de pàgina, un breu

comentari.

Naturalment el Consell de Govern de divendres passat va

aprovar la creació, el funcionament mitjançant un decret

d’aquest observatori per a la convivència. L’objectiu és garantir

la convivència, que és el principal valor del món educatiu i de

la societat de les Illes Balears, a nivell general, també a nivell

escolar la convivència és un element imprescindible per al

desenvolupament de la nostra societat. Les societats allà on no

hi ha convivència, algunes ben properes a nosaltres, allà on hi

ha violència, tensió i conflicte tenen moltes dificultats per

desenvolupar-se.

Per tant, la sensibilitat d’aquest Govern i d’altres governs

del color que siguin respecte a aquest problema, ha duit a què

se generin dinàmiques de posar en marxa observatoris. I en

aquest sentit se va aprovar aquest decret i se va nomenar el Sr.

Jordi Llabrés com a responsable màxim d’aquest observatori de

les Illes Balears. És una persona que prové del món educatiu,

vinculat al món educatiu i que ha tengut responsabilitats

polítiques dins el món educatiu. Per tant, és una persona de

sobrada capacitat per dur endavant aquest projecte.

Independentment que més endavant el Sr. Llabrés comparegui

en aquest Parlament i faci una declaració programàtica d’allò

que ell pensa fer i de com pensa dirigir i manejar aquest

observatori, sotmetre-se a les preguntes dels senyors diputats,

crec que això pot generar un debat prou interessant. 

Vostè me demana que faci un comentari general de quina és

l’opinió que tenc damunt el tema de la violència a les aules i
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quines són les línies d’actuació principals. Bé, les línies

principals d’actuació vénen recollides en el propi decret i

naturalment com a qüestió fonamental se tracta d’impulsar la

creació d’un sistema que reculli i analitzi informació sobre la

convivència en els centres educatius, actuar com a òrgan

permanent de recollida d’informació sobre la convivència

escolar. Promoure la investigació sobre els diferents corrents i

tendències. Analitzar la informació recollida sobre la

convivència en els centres educatius i proposar els

corresponents plans d’actuació. Proposar a partir de les dades

recollides actuacions concretes i susceptibles d’aplicació, com

l’elaboració de models de convivència, assessorament a les

famílies sobre els plans d’actuació, formació del professorat en

matèria de prevenció i de resolució de conflictes. Orientació de

les famílies i difondre les anàlisis de les dades que es vagin

recollint i elaborar una memòria anual. Tot això són els

objectius fonamentals, dins naturalment una funció estructural

de prevenció, anàlisi de conflictes, planificació de solucions i

coordinació de propostes d’actuació. Aquest seria l’esquema en

què se farà feina.

Me demana vostè quina opinió tenc jo respecte la situació

a les Illes Balears d’aquesta qüestió, bé i posa damunt la taula

l’exemple de’n Joquin i de la dinàmica que va generar i que ha

estat sotmesa a qüestió judicial, fins i tot en aquests moments.

Jo he de dir que naturalment no hem detectat situacions tan

greus, la qual cosa no vol dir que no es puguin produir, però no

hem detectat situacions tan greus. Però hi ha diverses situacions

de conflicte i aquestes situacions han de ser abordades. Tenim

notícia i coneixement d’alguns casos fins i tot de violència

física ben recents alguns d’ells, allà on els propis professors

han estat víctimes de violència per part d’alumnes, pares

d’alumnes, bé... Després també tenim, sobretot a zones urbanes

de densitat forta, problemes de bandes que necessiten ser

abordats i necessiten d’una dinàmica que ens dugui a la solució

per imposar la convivència com a garantia d’un sistema

educatiu correcte.

Tota aquesta feina és la que haurà de fer l’observatori. Jo

crec que el comissariat, la persona que ha estat nomenada,

naturalment haurà de..., a part de les qüestions estructurals que

ja he explicat, comparèixer en aquest Parlament a explicar una

programació. I també una cosa que vostè me demana, si

participaran estaments diversos, jo crec que la pròpia dinàmica

del decret que ho regula, xerr un poquet de memòria, però sí

que hi ha directors de centres de Secundària i de Primària que

formen part d’allò que seria el plenari de l’observatori i

naturalment hi ha d’haver una colAlaboració permanent del

comissariat i de la gent que faci feina amb ell dins la dinàmica

del professorat perquè naturalment els grans conflictes els

tendrem en els centres escolars. Per tant, això exigeix una

interrelació immediata.

I això és un poc la resposta Sra. Presidenta que podia donar.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

paraula la Sra. Rosselló per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé com dic és una

pregunta feta i la resposta d’alguna manera és que ja s’ha fet

una actuació, la qual cosa jo he de dir que des del nostre grup

ens pareix correcte que s’hagi fet un observatori de

convivència. Ara bé, jo li voldria dir al Sr. Conseller, que

esperem que no només sigui una actuació, com també hem

pogut veure que ja va sorgir que per part de totes les comunitats

autònomes governades pel Partit Popular se faria un observatori

d’aquestes característiques, esperem que a més de fer-ho per

això, que sobretot la tasca que se pugui fer en aquest

observatori serveixi per cercar, si més no solucions definitives,

com a mínim treballar sobre un tema que jo crec que no és nou

d’ara, ja fa temps que és una situació que se dóna en els centres

educatius i en els seus voltants. 

Per tant, requereix d’una feina molt coordinada entre les

distintes administracions i sobretot tenint molt en compte tota

la comunitat educativa i en una part important, el professorat i

l’alumnat. Per tant, jo li he de dir Sr. Conseller que nosaltres

intentarem seguir la tasca d’aquest observatori en el sentit de

què faci una feina en una línia de propostes concretes i per tant,

que se pugui veure que tenen un ressò.

En segon lloc i ja per acabar, dir-li que més que una opinió

que li demanava jo, era el coneixement que podia tenir des de

la conselleria o quina anàlisi s’havia fet a la pròpia conselleria

sobre aquestes situacions de conflicte i per tant, de risc. Per

tant, també quines actuacions concretes, independentment de

l’observatori de convivència ja en aquest moment se poden

estar posant en marxa, o se creu que s’han de posar en marxa

si..., o se considera que senzillament així com està en aquest

moment ja és suficient. Era per demanar més que res l’actuació

concreta de la Conselleria d’Educació entorn aquests temes, a

més de l’observatori de convivència i com ja li he dit, a

nosaltres ens sembla molt correcte que se faci una actuació

d’aquest tipus perquè creim que pot redundar en benefici de

millorar una situació conflictiva i que desgraciadament cada dia

augmenta més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, però no he de

deixar de dir que el fet que totes les comunitats governades pel

Partit Popular decidissin impulsar aquest projecte com un

acord, només demostra la preocupació i l’interès de les

administracions governades pel Partit Popular per aquesta

qüestió, sense que aquest interès sigui compartit per altres

administracions, òbviament i no hi ha res a dir respecte això. 

En qualsevol cas no ho vegi com una qüestió

propagandística, ni que pretén rentar la cara. Estam davant

d’una qüestió que és problemàtica, que només en tenim notícia

quan supura, com el cas que vostè ha posat i jo he recollit, amb

un fet molt greu, però que la dinàmica del dia a dia en major o

menor grau ens trobam amb algun problema. Com s’actua me

demana vostè subsegüentment? En aquest moment el que se fa
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quan es té coneixement d’aquest tipus de situacions s’obri una

investigació, la pròpia Inspecció Educativa acut en el centre i

elabora un document, un estudi de la situació i se prenen les

mesures possibles dins la legalitat i dins les nostres

possibilitats, que no sempre són les que haurien de ser

convenients. Però s’intenta mitigar aquestes situacions de

conflicte intervenint, posant pau, separant si és precís i possible

els alumnes, cridant a l’ordre als pares, si és necessari posam

denúncies davant l’administració de justícia. Feim tot un seguit

d’accions encaminades a instaurar l’ordre dins el sistema

educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Ara per formular la pregunta RGE núm. 2354/05, relativa

a horari regular de la Biblioteca Pública de Can Salas...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sra. Presidenta, una qüestió d’ordre?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Volia dir abans de la intervenció, si és possible, si no hi ha

inconvenient en agrupar en dos blocs les 5 presentades. Per una

part serien les preguntes 2354, 2355 i 2356. I en un segon bloc

les dues restants, la 2357 i 2358.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si el Sr. Conseller no té cap inconvenient en aquesta

agrupació procediríem a la mateixa.

2) Pregunta RGE núm. 2354/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a horari regular de la

Biblioteca Pública de Can Salas.

3) Pregunta RGE núm. 2355/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a places a la Biblioteca

Pública de Can Salas.

4) Pregunta RGE núm. 2356/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a criteris per a la contractació

a la Biblioteca Pública de Can Salas.

Doncs agruparíem les tres preguntes. Per tant, per formular

les preguntes RGE núm. 2354/05, 2355/05 i 2356/05, totes

elles relatives a la Biblioteca Pública de Can Salas, té la

paraula l’Hble. Sr. Eduard Riudavets per un temps de 10

minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, començaré dient que

vostè tan bé o millor que jo sap que el 17 de juny de 1999 es va

signar un conveni entre el Ministeri d’Educació i Cultura i la

Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. A l’esmentat

conveni el ministeri es comprometia a la construcció d’un nou

edifici en el solar de Can Salas, solar que va ser cedit pel

Govern de les Illes Balears i per altra part el Govern de les Illes

Balears es comprometia a assumir les despeses de

manteniment, adquisició de fons bibliogràfics i dotació de

personal. Aquesta dotació de personal es quantificava

concretament en 27 nous llocs de treball, dels quals una tercera

part havia de tenir formació especialitzada.

Tots coneixem que el passat mes de març se va inaugurar la

nova seu de la biblioteca i inicialment hem de suposar, ja que

es va inaugurar, que la part assumida pel ministeri, les obres,

s’havia complert. Ara bé, en el moment de l’obertura la

Conselleria d’Educació no havia complit la seva part del

compromís. De fet, de les 27 noves places compromeses en el

conveni signat, només se n’havien aportat en aquell moment 11

treballadors més als 10 ja existents. Aquestes xifres no les

m’invent jo, són informacions que varen aparèixer a premsa i

que me varen ratificar en el seu moment treballadors del centre.

De fet, en dies posteriors a la inauguració, la mateixa

Conselleria d’Educació va acceptar aquestes mancances de

personal quan va declarar que la vintena de persones en què

s’obria la biblioteca les reforçarien dins l’abril o maig. Per les

nostres notícies aquest increment, previst per a l’abril o maig,

encara no s’ha realitzat i si anam errats ja ens corregirà vostè,

però sí sabem que ara per ara, almanco fa uns dies, no hi havia

a la biblioteca allò que seria el personal adient, el personal

suficient, és a dir, tot el personal compromès en aquest conveni.

De fet aquesta és la motivació, jo seré molt breu, d’una de

les nostres preguntes. Volem saber quantes de les places

compromeses a l’acord signat amb el ministeri estan ja creades,

dotades, però també ens agradaria saber quantes estan

efectivament ocupades. Tots sabem que malauradament la

creació i dotació d’una plaça no vol dir l’adjudicació

immediata, ni en moltes ocasions vol dir una adjudicació

ràpida. És cert, per exemple que en el BOIB de dia 7 d’octubre

del 2003 es va modificar la plantilla de personal, allà on hi

figurava un augment de places, encara que no totes les

compromeses. I també hem observat que l’acord del Consell de

Govern de 15 d’abril del 2005, pel qual s’aprova el text

consolidat de la relació de llocs de treball hi figuren ja 36

places. Ara bé, com he dit i segons les nostres informacions, de

moment això no s’ha traduït en un augment real del personal a

la Biblioteca Pública de Palma. I ja dic, si la meva informació

és errada i aquests dies s’ha cobert ja ens ho farà saber vostè i

jo estaré molt content que m’hagi equivocat perquè en

definitiva el que volem és que la biblioteca funcioni bé.

En tot cas i aprofitant, també ens podria explicar quantes de

les persones que efectivament treballen allà, que ocupen el lloc

de feina, quantes són interines i quantes simplement treballen

per mor d’un contracte de prestacions i serveis. Deman açò del

contracte per a prestació de serveis per si m’ho pot aclarir, no

està dins la pregunta original, però jo li deman si m’ho pot

aclarir perquè en el seu moment la directora del centre va

declarar, va aparèixer en premsa, que per cobrir necessitats es

cobririen de moment places amb contractes de prestacions de
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serveis. Una pràctica que de fet es posa en pràctica a altres

institucions culturals, dependents de la Conselleria d’Educació.

Volem saber llavors els criteris que seguiran per fer les noves

contractacions. Açò és el fons d’una d’una altra de les

preguntes que hem presentat.

I també i ja entrant a la tercera d’elles, no les he dit en

l’ordre en què estaven presentades, però crec que serà igual.

Ens trobam que aquesta mancança de personal ha suposat com

a primera conseqüència que l’horari actual d’obertura al públic

de la biblioteca sigui, en el nostre parer, insuficient. L’horari

d’obertura d’una biblioteca d’aquestes característiques,

300.000 volums, alguns de gran vàlua en tots els aspectes,

vostè ho sap millor que jo, 2.000 títols en publicacions

periòdiques, més colAleccions de vídeos, DVD, etcètera, es

redueixi a 9 hores diàries, 5 hores durant els mesos de juliol i

agost, no correspon ens sembla a la categoria de la biblioteca,

a les necessitats dels usuaris, ni a un ús correcte dels serveis

oferts. Jo he consultat, encara que sigui mínimament aquesta

pregunta, a especialistes damunt el tema i consideren que

hauria de ser un horari continuat, açò per començar, posen

l’exemple de 9 del matí a 9 del vespre per poder acollir totes

les franges de població dins les feines que fan i poder oferir un

servei, com he dit, a tota la població. Consideram que aquest

horari seria l’adient per a investigadors, estudiants i usuaris en

general. De fet no ens sembla correcte que la Biblioteca

Pública de Palma tengui el mateix horari de les molt dignes,

però limitades biblioteques de poble.

Per açò cal més personal i també és el motiu de la nostra

tercera qüestió. Quan hi haurà un ampliació d’aquest horari?

Quan es preveu que hi hagi un horari regular perquè hem de

tenir clar que a la pàgina web i per tot ens posa horari de la

Biblioteca Pública de Palma ens posa horari provisional. Per

tant, si hi ha un horari provisional, esperem que hi hagi un

horari definitiu algun dia i creim que açò ve encadenat amb les

preguntes anteriors i que depèn de què se posi el personal que

correspon. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

d’Educació i Cultura. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

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

Diputat, el procés d’implantació del conveni que se va signar

sobre el personal que havia d’existir a la Biblioteca de Palma

és un procés que en aquests moments encara no ha acabat i que

jo confiï que en molt poc temps acabi. Va tot lligat, va lligat

l’horari a la qüestió del personal i també la posada en marxa

d’un recurs tan important com aquest. M’agradaria dir de totes

formes que originàriament, com vostè diu molt bé i amb

caràcter provisional, l’horari de la biblioteca era de 10 a 13 i de

16,30 a 20 i els dissabtes de 10 a 13,30. I coincidesc amb vostè

que una biblioteca d’aquestes característiques a Palma, amb els

volums que té i la demanda que té d’utilització ha de tenir un

horari no partit, un horari continuat i el més ample possible.

Vull dir de totes formes que amb caràcter provisional i

davant la situació dels exàmens de juny quan molta gent utilitza

les biblioteques per estudiar, perquè no ho poden fer a ca seva,

o perquè a la biblioteca universitària els deneguen l’accés si no

són estudiants universitaris, bé tota una problemàtica que hi ha

aquest moment. Vàrem decidir des de dilluns obrir de les 9 del

matí a les 4 de la matinada aquesta biblioteca, fins i tot allò que

havia estat la Biblioteca Pública de Palma també adequar-la,

encara que amb més limitacions com és evident de llibres, però

sí com a sala d’estudi, que també amb aquest horari se pot

utilitzar per part dels estudiants que preparen els seus exàmens

de juny, com a sala d’estudi. Evidentment el personal que

assisteix a aquests estudiants durant les hores nocturnes és

bàsicament personal de seguretat, no és personal bibliotecari,

és personal que manté naturalment que estigui oberta en unes

condicions d’ordre i seriositat imprescindibles. Però el fet és

que se manté obert fins a les 4 del matí i me diuen que amb un

cert èxit i que a més s’espera que vagi creixent, perquè a

mesura que s’acostin els exàmens possiblement seran més els

estudiants que se’n donaran compte que és necessari fer un

darrer esforç de cara al final de juny per poder treure endavant

les assignatures. Per tant, creim que amb això hem contribuït a

millorar aquesta situació. 

Aquesta és una part de la resposta i jo confiï que després de

30 de juny, és a dir, quan acabi aquest procés d’exàmens i

tornem a un temps normal, ja puguem oferir un horari, estic

segur que serà així, ininterromput com a mínim de les 9 del

matí a les 9 del vespre aproximadament, 12 hores

ininterrompudes aproximadament i per què? Primer perquè una

part d’aquest personal, com vostè ha reconegut, ja se va

incorporar durant el procés d’obertura de la nova biblioteca.

Segon perquè s’han adscrit ja dues persones més des de dia 1

de juny amb caràcter administratiu. I en tercer lloc, perquè

s’està produint en aquests moments un concurs d’auxiliars de

biblioteca i tècnics, amb una licitació externa, vull deixar molt

clar que no és cobrir per tant, aquests llocs de feina que vostè

ha dit que existeixen, però que amb una licitació externa

permetrà gastar els doblers i per tant, ocupar aquests llocs fins

dia 31 de desembre. Confiam després de l’estiu en poder posar

en marxa el procés regular perquè l’any que ve, els primers

mesos de l’any que ve, ja hi hagi el personal corresponent en

aquestes places, amb el que aconseguiríem, si no m’equivoc i

els comptes no em fallen, que les 36 persones que segons el

conveni haurien d’estar ocupant hi estiguin amb caràcter de fet

des de 30 de juny quan acabi aquest procés i ocupades per gent

que hagi passat pel corresponent concurs, interinatge o el que

li vulguem dir a partir del gener i mentre aquests llocs seran

coberts mitjançant la licitació d’un concurs de provisió que ha

estat publicat en el butlletí oficial de dia 12 de maig del 2005.

Allà on se licita contractació de serveis complementaris per al

funcionament de la Biblioteca Pública de Palma i on a les bases

especials s’exigeixen aquestes hores i aquest temps que és el

que ens permetria cobrir amb una inversió de 400.000 euros el

cost per acabar l’any, donant aquest servei ininterrompudament

de les 12 hores continuades.

Segurament no és la millor de les situacions, la millor de les

situacions és que el personal que hi estigui sigui personal propi

de la conselleria, com a mínim interí i en aquest cas estam

davant un cobriment d’aquestes places mitjançant una

contractació externa, naturalment ha de complir una formació.
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És a dir, aquestes persones han de tenir tècnicament el que se

diu titulació de biblioteconomia i documentació, coneixement

del format marc, programa gestió Absys i coneixement del

llenguatge HTML i DHTML. I els auxiliars el batxillerat i

coneixements també d’aquest format marc, etcètera. En

definitiva i per no embullar-ho més, allò que ens demanen des

de la biblioteca que han de tenir aquestes persones. Per tant,

crec que així donam una resposta en termes de suficiència a

aquest problema, amb l’esperança que en els pressuposts del

2006 obrim ja aquestes places que ja existeixen per altra banda,

com vostè ha dit molt bé, però que siguin efectivament durant

el darrer trimestre concursades, licitades i ocupades per

personal interí o fix, segons les possibilitats que tenguem al

final.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Riudavets per un temps de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ha succeït avui una cosa que

poques vegades succeeix entre vostè i jo Sr. Conseller i és que

coincidim bastant, fins i tot en l’horari que s’ha d’obrir la

biblioteca, deuen haver consultat especialistes i és lògic. Jo

només li vull dir que esper que aquesta solució interina, la

licitació externa, esper que no s’allargui més temps, vostè

també ha dit que ho esperava, i que si dia 31 de desembre, és

a dir, a l’inici del gener ja podem tenir personal tots hi sortirem

guanyant perquè en definitiva el que volem és que la biblioteca

funcioni bé.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica..., no farà ús

de la paraula el Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 2357/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a usos lingüístics a la

Biblioteca Pública de Can Salas.

6) Pregunta RGE núm. 2358/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a pressupost per a l'adquisició

de publicacions a la Biblioteca Pública de Can Salas.

Per formular la pregunta RGE núm. 2357/05, relativa a ús

sociolingüístic a la Biblioteca Pública de Can Salas i RGE núm.

2358/05, relativa a pressupost per a l’adquisició de

publicacions a la Biblioteca Pública de Can Salas té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, les dues restants

preguntes tenen una clara finalitat purament informativa, en el

meu parer i per tant, seré molt breu. És per saber en definitiva

la seva opinió sobre els usos lingüístics, com feia a la pregunta

de la retolació a la biblioteca. La titularitat de la biblioteca és

estatal, esperam que més prest que tard, açò es corregeixi, però

de moment és estatal, però la gestió és del Govern de les Illes

Balears. Hem observat que el nom que apareix en lletres

metàlAliques a l’exterior de l’edifici de la biblioteca és

Biblioteca Pública del Estado, si bé és cert que sí varen

incorporar els rètols allà on apareix en castellà i en català. 

Açò es desdiu per una part amb la denominació que vostès

fan servir en els documents oficials i a la mateixa pàgina web

de la conselleria, tan en els pressuposts com referències a

BOIB apareix Biblioteca Pública de Palma. Per una part

voldria saber si considera vostè que aquesta denominació

dispar s’ha de corregir, si ha fet res al respecte. Si pensa actuar,

jo crec que és fonamental, de qualque manera per aconseguir

que la Biblioteca de Palma compleixi allò que no compleix

respecte la Llei de Normalització Lingüística, com fixen els

articulats de la llei. 

I la segona qüestió és bastant tècnica i ja li dic per endavant

que respon a una preocupació generada abans de l’obertura de

l’actual edifici. El manteniment actualitzat del fons bibliogràfic,

l’adquisició si s’escau, quan és el cas de colAleccions privades,

de llibres específics, tot açò necessita d’uns criteris clars que

estableixin prioritats, criteris de despesa, investigació dels

mercats, signatura de convenis, si és necessari. Ara bé, també

les publicacions periòdiques tenen el seu lloc i la seva

importància dins una biblioteca d’aquestes característiques i

s’han de comprar amb uns criteris concrets. I els pressuposts

naturalment s’han d’ajustar al màxim possible a aquests criteris

prefixats. 

Per tant, voldríem saber els pressuposts reals, perquè no és

gens difícil mirar el pressupost de l’any 2004 i 2005 i hem

observat que ni en un exercici ni en l’altra s’ha arribat als 6.000

euros per a l’adquisició de premsa, revistes, publicacions;

5.108 euros el 2004; 5.198, el 2005. Açò a nosaltres ens ha

sorprès, tenint en compte que el 2005 s’ha inaugurat una

biblioteca i que el 2004 es preveia que s’inaugurarien,

declaracions seves en principi preveien inaugurar el 2004. Tots

els responsables de la biblioteca han dit que amb les noves

instalAlacions s’espera un creixent increment d’usuaris i per tant

aquestes dades ens semblen a tot açò insuficient. No sé si vostè

ens pot confirmar aquestes dades, si hi ha hagut variacions.

I si me permet ampliar la pregunta, ja que he estat molt breu

en l’exposició, voldria abans si podem interpretar la paraula

publicacions en un sentit més ample, que no és erroni, perquè

també es pot englobar així, i també voldríem saber quant es

destina a l’adquisició de fons bibliogràfic, perquè no apareix en

lloc el concepte de material inventariable que, en principi,

hauria de ser aquí. Si me pot aclarir aquests dubtes, li ho

agrairé.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula l’Hble.

Conseller, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la qüestió de

denominació, doncs, efectivament, jo vull que es denomini

Biblioteca Pública de Palma, però voldria que comprengués

també que va ser, en fi, ens va sorprendre a tots l’extraordinària

insistència del Ministeri, que figuràs el rètol en castellà, i a la

fi eren els que pagaven i els que construïen. Llavors, jo crec

que amb el temps, poc a poc, l’anirem denominant de manera

que la gent, l’usuari la pretengui denominar, si Can Salas o

Biblioteca Pública de Palma, això ja ho veurem. I naturalment,

jo crec que nominalment ha de tenir una denominació en la

nostra llengua, no crec que això hagi d’acabar sent un problema

i no ho havia de ser el dia de l’inauguració, també li dic

sincerament.

Només faltaria que perquè ens negàvem o ens pareixia

malament i volíem llevar el cartell haguéssim tengut aquí un

incident amb el Ministeri de Cultura, el contrari, ben contents

que s’hagi fet aquesta inversió i jo crec que és un tema, en fi,

que s’ha d’acomplir la normativa de normalització lingüística

i per tant jo pretenc que això sigui així, i dins el procés ja s’ha

corregit la denominació i tots els indicadors de l’interior de la

Biblioteca estan normalitzats; és a dir, parlam d’una qüestió

purament estètica, crec jo, de la façana, és l’opinió que jo tenc.

Per tant, intentarem vèncer aquesta qüestió.

Amb la segona pregunta tenc un poc més de confusió,

perquè a mi m’han redactat la resposta, com es pot suposar, en

base a les partides existents sobre aquesta qüestió i no encaixa

amb res del que vostè m’ha dit; perquè el 2004 hi havia 36.000

euros, no 6.000, segons les dades que m’han passat de

secretaria general, i per al 2005 n’hi ha 36.878,11 exactament.

Per tant, jo no sé si ..., i a més aquesta és una partida

inventariable, si el secretari general no me diu el contrari, que

està enumerada aquí davant, ... I el 2005 s’ha gastat fins al dia

d’avui 13.141 euros d’aquesta partida que en té 36.878. De la

liquidació del 2004, jo no sé si tenim dades aquí, però els ho

farem arribar i és possible que no foren gastats, no ho sé, no

m’atrevesc a dir el contrari, per ventura hi va haver una

modificació i no varen ser gastats. És que no ho sé,

sincerament.

De totes formes, li puc dir també amb satisfacció que el

ministeri ha signat enguany, per a l’adquisició de fons

bibliogràfics a la nostra biblioteca, 56.000 euros. Per tant, és

una quantitat que també podrem gastar en adquisició de

publicacions de fons bibliogràfics per tenir dins la biblioteca.

De totes formes, jo me compromet, per nota escrita, fer-li

arribar la liquidació d’aquesta partida del 2004, no li puc dir

altra cosa que això, perquè no tenc més informació que aquesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara sí, en torn de rèplica, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Riudavets, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Respecte a la retolació, ja

coneixia aquest problema que hi havia hagut, crec que és un

problema que ve d’antic, jo sé i conec en temps de l’anterior

govern, quan encara no estava ni fet el “daçò” i també

governava a Madrid el seu partit, també s’exigia el mateix, i sé

que hi va haver escrits des de la Conselleria d’Educació

demanant que es posés un nom que fos adient un poc a la

situació real de les nostres illes. Si segueix vostè en aquest

camí, com ha dit que seria, doncs tindrà el nostre suport sense

més.

Però sí que hi ha un aspecte, que és secundari potser o és

més petit, si es fes la retolació en castellà i català i això

incompleix la Llei de normalització lingüística també. Vull dir

que el punt 15.2 de la Llei de normalització, 15.1, estableix que

serà en català i castellà quan sigui absolutament necessari i el

punt 15.2 de la Llei de normalització lingüística diu que sempre

serà primer la parla catalana que no la parla castellana. Ja que

intenta aclarir allò de la retolació exterior, de pas ho pot aclarir

tot, i tendrà el nostre suport si ho aclareix.

Quant a l’altra pregunta, ja ni hi entraré, jo m’he fixat amb

les partides dels dos pressuposts, avui el capvespre, no

coincideixen; vostè m’ha dit que m’oferirà la informació, per

tant ja ho mirarem un altre dia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

No, trenta segons, Sra. Presidenta. Només per dir que

nosaltres només volem complir la llei, és a dir, no tenc altra

pretensió com es pot suposar que les lleis s’acompleixen, totes

de totes formes, totes. I complint-les totes de vegades ja hi ha

qualque tensió i qualque conflicte i hem de saber superar

aquestes situacions.

I respecte de les partides, insistesc que el secretari general

li farà arribar a vostè, demà mateix o dilluns de matí tota la

documentació, perquè naturalment no vull que hi hagi cap

malentès sobre això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre

del dia d’avui, només queda agrair la presència de l’Hble.

Conseller i dels alts càrrecs que l’acompanyen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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