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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, començarem la sessió
d’avui, i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions. 

Pareix que no hi ha substitucions. Passarem, idò, en primer
lloc, a donar la benvinguda a la consellera d’Educació i Cultura
per contestar les preguntes que formen part avui del l’ordre del
dia. 

Passam, doncs, al debat d’aquestes preguntes, RGE núm.
2153, 2154, 2155, 2324, 2325, 2326, 2803 i 2804/07. Com he
dit abans assisteix l’Hble. Consellera de Cultura, Sra. Bàrbara
Galmés i Chicón.

Per formular la pregunta RGE núm. 2153, sobre obres
d’infraestructures educatives a Menorca, intervé l’Hble. Diputat
Sr. Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
autor de la mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bones tardes. Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera,
després d’haver formulat aquestes preguntes a finals de
setembre a la fi ens trobam avui per debatre un grapat
d’iniciatives, de preguntes que fan referència a diferents
temàtiques, que van des de temes educatius fins a temes
culturals. Malgrat aquest temps passat, des del setembre, com
dic, que es van formular les preguntes, la majoria d’elles encara
són vigents, mantenen l’actualitat, i per tant jo he d’agrair que
s’hagin inclòs totes aquestes preguntes avui aquí, que intentaré
no exhaurir el temps perquè si fos així, si haguéssim de gastar
el temps que cada pregunta té, almanco estaríem aquí quatre
hores debatent perquè són 16..., si ens hem d’atendre al
Reglament és mitja hora per a cada pregunta, Sra. Consellera,
però bé, com dic intentaré ser breu i no exhaurir el temps.

I en aquesta línia proposaria, si a la consellera li anés bé,
l’agrupació d’algunes d’aquestes preguntes, i per exemple
intentaria formular les preguntes 2153 i 2155, que fan
referència a obres d’infraestructures educatives a Menorca; les
formularia conjuntament. Les dues que fan referència a la nova
escola d’educació d’adults de Maó, la 2154 i... -esperi que
m’he perdut- i 2324 farien un altre grup. Les dues preguntes
referents a la colAlecció Montobbio el tercer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sr. Diputat, un moment. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ara sí que funciona? I en darrer lloc formularia les dues
preguntes incloses a l’ordre del dia que fan referència als eixos
del pla estratègic i actuacions de la Conselleria d’Educació i al
paper dels consells insulars en la implantació de l’esmentat pla.

1) Pregunta RGE núm. 2153/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres d'infraestructures educatives a
Menorca.

3) Pregunta RGE núm. 2155/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres d'infraestructures educatives a
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, Sr. Diputat, si m’ho permet, vostè ara formularia
la 2153 i la 2155, les agruparia.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Efectivament, efectivament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, li va bé? D’acord, idò. Per tant té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies. Bé, quan vam formular aquestes preguntes
va ser arran d’una informació publicada en premsa cap a
mitjans de setembre, on ja de qualque manera s’anunciava una
sèrie d’iniciatives d’obres públiques a invertir a diferents
centres educatius a l’illa de Menorca. Nosaltres en aquesta
pregunta volíem saber, primer, quina era la valoració que feia
la conselleria sobre les obres que estaven en marxa, vostè
recordarà aquell anunci de pàgina als diaris locals on es feia el
relat de totes les obres que l’anterior govern estava duent a
terme i que de qualque manera, com és lògic, l’actual equip de
la Conselleria d’Educació es fa seves. I també, per
contraposició, volíem saber quines eren les iniciatives, quines
eren aquelles obres, aquelles infraestructures que segons el



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 7 / 14 de febrer del 2008 83

 

parer de la Conselleria d’Educació s’havien de desenvolupar al
llarg d’aquesta legislatura.

Com que són preguntes formulades amb molt de temps, idò
bé, van arribar a final d’any. Com vostè sap el procediment del
Reglament d’aquesta casa diu que les preguntes no contestades
passen a ser per resposta escrita però que el diputat manté el
dret a formular-la oralment. S’han creuat de qualque manera les
dues tramitacions: jo he rebut fa poc la contestació per escrit de
la majoria de les preguntes però, bé, jo consider que malgrat tot
és interessant mantenir un debat amb la consellera en aquest
sentit.

Diu una de les respostes que, per exemple, hi mancava un
pla de treball així com el mapa escolar, a l’hora de
desenvolupar aquestes obres. Diu la resposta també que les
obres són poc elaborades i poc estructurades, sense que hi hagi
indicadors de necessitats quant a les noves instalAlacions o a
l’ampliació de les mateixes, tot açò fent referència -està firmat
per vostè- fent referència a les obres que es duen en marxa. Jo
en aquest sentit m’agradaria que ens pogués explicar quina ha
estat la línia que ha guiat la decisió per continuar aquestes
obres, que ja m’ho puc imaginar, i quina és la línia o quin és
l’argument que té la conselleria per decidir obres noves no
contemplades per l’anterior govern de cara als propers mesos.
I per tant que m’expliqués quins són aquests indicadors als
quals fa referència vostè sobre les necessitats de noves
instalAlacions o la seva ampliació, quins són els indicadors en
els quals la seva conselleria s’ha basat.

Si feim un poc d’història, a principis de desembre hi ha un
degoteig d’informacions en premsa per part de la seva
conselleria, o bé vostè mateixa en les diferents visites que ha fet
a Menorca, o bé per part del delegat d’Educació, on se’ns van
anunciant amb comptagotes algunes d’aquestes obres que es
pensen desenvolupar, per exemple la construcció de dues noves
escoles de primària a Maó, el trasllat de l’Escola Graduada de
Maó i la renovació d’aquest centre per convertir-lo en escola
d’adults, construir un segon colAlegi de primària a Maó,
ampliació del colAlegi de Sant Lluís, ampliació del colAlegi
Mateu Fontirroig, finalització de la nova escola d’Alaior,
ampliació de les aules del colAlegi del Castell de Santa Àgueda
a Ferreries, acabar l’escola de Sant Climent, que ja està
feliçment inaugurada, després d’un llarguíssim procés, o,
acabant a Ciutadella, amb la construcció del tercer institut i una
nova escola de primària. També el desembre ja vostè anuncia
la finançació del nou conservatori de música de Menorca, tot
i que resta un poc així en l’aire la ubicació definitiva.

Anuncia també vostè que Menorca rebrà, per tant, i açò és
recentment, un 15% del total de les inversions previstes en
centres d’educació a les Illes Balears, un total d’uns 18 milions
d’euros, i fa referència explícitament -açò ha estat aquesta
setmana o..., sí, o la passada, com a molt tard- a l’ampliació de
l’institut Cap de Llevant, la rehabilitació del Pasqual Calbó i
millores en el Josep Maria Quadrado i al Mateu Fontirroig. És
a dir, anuncia, com dic, vostè 18 milions d’inversió, que si ho
comparam amb les inversions duites a terme entre el 2003 i el
2006, que van sumar 22 milions de pessetes, idò bé, la
diferència és clara, tot i que hi ha un mateix fil conductor,
perquè, Sra. Consellera, de tota la relació d’obres que jo li he
relatat, totes elles estaven contemplades, previstes, planificades

per part de l’anterior govern, amb la qual cosa jo estic de
qualque manera molt content que la seva conselleria hagi fetes
seves aquestes línies, tot i la falta de mapa escolar, com diu
vostè, tot i la manca de planificació -entre cometes- que
l’anterior govern tenia.

Per tant, Sra. Consellera, a mi m’agradaria que vostè pogués
fer incidència en aquests aspectes que jo li he exposat, amb els
indicadors en què es basen a pesar de no tenir mapa escolar; a
pesar que, almanco el Pla d’infraestructures, nosaltres no
comptam físicament amb ell, tampoc; en base a quines
previsions s’ha mogut la conselleria per tirar endavant totes
aquestes obres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, em sap greu que les
preguntes no li hagin arribat a temps, però cap problema a
respondre-li oralment.

El primer que volia plantejar és que qualsevol govern ha de
continuar en pla de construcció la línia traçada per l’anterior
govern, és a dir, quan un govern entra es troba amb obres,
evidentment, que ha iniciat el govern anterior, gràcies a Déu, i
igualment quan surt un govern deixa obres en marxa que
evidentment s’atribueix el govern següent perquè comptam per
anys naturals de govern, i en aquest sentit les obres que
s’havien iniciat a Menorca, que estan iniciades, idò
evidentment es continuen sense cap problema. Vàrem anar a la
inauguració del colAlegi de Sant Climent, un antic projecte que
ja fa molts d’anys que estava plantejat, ja en l’època del pacte
ja s’havia plantejat aquest projecte i va tardar molt a resoldre’s
la situació. Però en aquest sentit jo vull donar l’enhorabona al
govern anterior, les inversions que va fer a Menorca, i nosaltres
el que ens hem plantejat són les que s’haurien de fer ara. 

Però, clar, vostè ha d’entendre nosaltres no només
construïm a Menorca; construïm a Eivissa, construïm a
Mallorca i a Formentera, i per poder construir i atendre les
necessitats, les distintes necessitats de cada illa, ens hem de
plantejar qüestions com l’evolució de la població, la previsió
de creixement de la població els anys següents, situació de les
instalAlacions, antiguitat de les instalAlacions, ràtio d’alumnes
per aula, aula-grup..., és a dir, tota una sèrie d’indicadors que
s’han de tenir en compte. Normalment totes aquestes previsions
es fan amb un mapa escolar; no hi havia mapa escolar i el mapa
escolar s’està desenvolupant en aquests moments amb l’ajuda
de la Universitat de les Illes Balears, del laboratori
d’informació geogràfica informàtica de la Universitat, que ens
està ajudant en aquesta tasca. 

El que passa és que vàrem detectar unes necessitats a
primària. El mapa de primària quasi està acabat, i no així el de
secundària perquè hi ha menys necessitats; vàrem decidir que
la construcció per poder tenir els centres, cobrir les necessitats
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més immediates, s’havia de partir de primària que és on s’ha
produït l’augment de població més elevat. Així el mapa de
primària està quasi acabat i ha estat un dels ítems que hem
tengut en compte per començar a actuar. Evidentment no
podem esperar que estigui acabat; no tardarà molt, de totes
maneres, crec que el mes de març o abril podrà estar acabat,
però el que sí volíem és avançar en la situació de primària.

Què hem fet? Evidentment en un principi les informacions
surten amb comptagotes fins que el pla no està tancat i a més
fins que no es pot comptar amb el pressupost adient per dur-lo
a terme. Hem optat per un pla de dos anys perquè la
immigració inclou mobilitat interna entre els nouvinguts,
perquè a més hi ha previsions o hi ha compromisos que amb el
temps poden variar, poden variar les necessitats, i nosaltres ens
hem guiat per aquests criteris objectius de cara a aquests dos
anys i això no vol dir que no hi hagi solAlicituds per d’aquí al
2010, al 2011, però estam en aquesta tasca. Ara hem triat el
prioritari; per exemple, allà on hi ha una aula prefabricada, la
previsió de les aules prefabricades que hi pot haver l’any que
ve, qüestions d’aquest tipus, o aules..., espais comuns utilitzats
com aules o tancat perquè no tenien espai suficient per atendre
els alumnes, com les biblioteques o els menjadors. Això són
criteris que s’han tengut en compte, criteris que -a més crec que
la Direcció General de Planificació i Centres pensa penjar el
que s’ha fet del mapa escolar a la plana web- són absolutament
transparents i intentam utilitzar un criteri racional de
construcció, i aquests són els ítems que inclou: l’increment de
la població absoluta per municipis, l’increment de la població
escolar també per municipis, la saturació dels espais dels
centres com els deia abans, la impossibilitat dels centres per
absorbir la demanda -a vegades hi ha centres que han de
demanar espais a l’ajuntament per poder atendre els alumnes-;
he insistit en el grau d’antiguitat dels centres, centres de més de
25 anys, i les ràtios aules-alumnes.

Aleshores en aquest moment, i aquesta és la inversió en
partida pressupostària que va deixar l’antic govern, en aquest
moment està en execució, com vostè bé sap, el centre d’Alaior,
amb un cost de 2.348.864 euros; la reforma i l’ampliació de
l’institut Maria Àngels Cardona de Ciutadella, d’1.200.000
euros; el camp d’aprenentatge del far de Cavalleria, 224.831,25
euros; les obres del colAlegi públic Castell de Santa Àgueda de
Ferreries per 1 milió d’euros. I ja passam a les inversions que
fa l’actual govern; l’actual govern té previst en el pressupost
del 2008 l’ampliació del Josep Maria Quadrado de Ciutadella,
amb un pressupost de 4.900.000 euros, i el colAlegi públic
Mateu Fontirroig de Maó amb un cost de 2.562.953 euros. 

Respecte a les inversions per al 2009 incloses en el Pla
d’infraestructures s’inclou la construcció de tres nous centres:
un colAlegi públic a Maó per als alumnes de Sa Graduada, amb
un cost de 3.850.000 euros; el conservatori de Maó,
pressupostat en 2 milions d’euros; i el colAlegi públic de Sant
Lluís, amb un cost total de 3.850.000 euros. També s’inclou
l’ampliació de l’institut de Llevant de Maó amb 600.000 euros
i la rehabilitació del Pasqual Calbó, també de Maó, amb
1.200.000 euros. És a dir, la inversió total del que s’està fent i
del que es farà a Menorca són 23.736.548 euros. Si
descomptam les obres en execució, que són partides d’altres
anys i que arriben als 4.773.595 euros, la inversió que farà el
Govern en el 2008-2009 és de 18.962.953 euros. 

Això bàsicament. No sé si he deixat de contestar alguna
qüestió respecte a la construcció de les que m’ha demanat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat la seva intervenció, Sra. Consellera? Molt bé,
moltes gràcies.

En torn de rèplica té la paraula, per un temps de cinc minuts
el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, bé, un dels
objectius d’aquesta pregunta era saber quina era la intenció
d’inversions del Govern. Vostè ha fet un relat prou detallat amb
les quantitats pertinents, amb la qual cosa ens confirma dues
premisses que nosaltres ja teníem abans de venir a aquesta
comissió. 

Com vostè sabrà un dels arguments repetitius i esgrimits per
activa i per passiva durant l’anterior legislatura era que el
govern del Partit Popular no comptava amb una planificació
adequada respecte a les obres, no només de Menorca sinó
també de totes les Illes, i que no es comptava amb un mapa
escolar a través del qual es regulessin totes aquestes inversions.
Vostè avui ens acaba de confirmar que aquest govern tampoc
no compta amb cap dels dos instruments que es reclamaven a
l’anterior legislatura, tot i que li he de recordar que el mapa
escolar, almanco el que afectava Menorca, segons tenc entès i
vaig poder comprovar, estava pràcticament finalitzat i
segurament vostès, aplicant l’economia d’esforços, hauran
adoptat aquest document perquè hi havia moltíssima feina ja
feta i, és més, si no es va presentar va ser per prudència, perquè
estàvem en dates electorals i, bé, es va considerar, aplicant com
dic la prudència, no presentar-lo públicament, tot i que estava
quasi al cent per cent finalitzat.

Per tant de qualque manera queda en evidència que la feina
planificada pel govern del Partit Popular no era tan dolenta
perquè el llistat que vostè ens ha presentat d’obres coincideix
milAlimètricament, Sra. Consellera, milAlimètricament amb el
llistat i amb la planificació de les obres que l’anterior govern
havia deixat. No és una crítica, açò, no és una crítica, és una
constatació perquè, bé, almanco alguns diputats queden
retratats de qualque manera en aquesta qüestió quan se’ns deia
per activa i per passiva que no hi havia planificació, i avui
vostè acaba de confirmar que açò no era així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies. Sr. Gornés, no hi havia mapa escolar excepte hi
havia un estudi fet, i li ho reconec, a l’illa de Menorca; és
veritat que..., sí, no tenc cap problema. L’illa de Menorca, per
moltes raons, ho tenia tot preparat; no així Eivissa, no així
Formentera i no Mallorca. Vull dir, jo puc pensar que hi ha uns
altres problemes. Vull dir, no pot ser que no sigui igual, que no
es doni el mateix tractament a totes les illes, perquè si no jo no
entendria per què no hi ha hagut una escola a Binissalem, per
què no hi ha hagut una escola a Santa Maria, que també estaven
planificades des d’abans, des de molt abans.

Vull dir que no hi havia criteris objectius publicats i
establerts. Jo li he donat tots els arguments que s’estan
utilitzant, amb la qual cosa no hi havia un mapa escolar. Hi
havia un mapa escolar a Menorca però no a totes les Illes i no
el mapa de les Illes Balears, que és la competència del Govern,
no el d’una illa. Jo no sé si el Consell Insular de Menorca va
tenir molt a veure en aquest assumpte o no, però em penso que
sí.

De totes maneres jo no vull discutir en qüestió d’obres. Jo
conec molt bé el món educatiu i he vist la situació en què es
troben molts de pobles i molts de centres, i jo crec que la
situació en què es troba l’illa de Mallorca, en què es troba l’illa
d’Eivissa, s’havia de fer falta i s’havia de fer de front amb una
aposta valenta. No hi havia doblers per a segons quines
inversions. El cas de Menorca és una particularitat i, insistesc,
no discutiré en aquest sentit. Però no hi havia planificació
perquè la competència del Govern és atendre per igual totes les
illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de passar a la següent
pregunta i en vista de l’absència d’un membre de la Mesa
demanaria, per exemple, al Sr. Coll, si pot passar a ocupar el
lloc de la secretària. Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 2154/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nova escola d'educació d'adults de Maó.

4) Pregunta RGE núm. 2324/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nova escola d'educació d'adults a Maó.

Una vegada, idò, completada la Mesa, passaríem a les
preguntes 2154 i 2324. És així, Sr. Diputat?

Per tant per formular les dues preguntes conjuntament té la
paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, aquestes dues
preguntes fan referència a l’escola d’educació d’adults de Maó.
Bé, com vostè sabrà aquest centre, l’escola d’educació d’adults
de Maó, té una llarguíssima història. Ha fet i ha donat
compliment a una sèrie de buits formatius molt importants a la

nostra illa, és un centre que té una llarguíssima tradició a través
del qual ha passat moltíssima gent quant a la seva formació,
sobretot en períodes adults. És a dir, és un centre fortament
arrelat dins la societat maonesa, menorquina també, que té una
forta implantació a Menorca, i de qualque manera aquesta forta
implantació ha fet que sigui un centre amb un volum d’alumnes
prou considerable.

Aquest volum d’alumnes ha fet que de qualque manera hagi
estat, jo no diré que tradicionalment, però sí en els darrers anys,
hagi sofert una mancança d’espai apressant, que ha anat
creixent sobretot en els darrers anys i que aquesta falta d’espai
s’ha anat suplint impartint classes no només a l’escola Joan Mir
i Mir sinó també a altres centres públics, amb la qual cosa la
gent estava de qualque manera repartida per diferents indrets,
s’han de donar classes aprofitant escoles de primària, on de
qualque manera el mobiliari no és l’adequat per a persones que
estan..., bé, que tenen una certa edat, a partir dels 18 ja tenen
una..., unes altres necessitats d’espai, però bé, de qualque
manera s’han anat suplint aquestes mancances.

Aquesta vegada sí que m’ha arribat la contestació sobre
quina és la intenció de la Conselleria d’Educació respecte
d’aquesta nova escola d’educació d’adults. Jo li he de recordar
que una de les iniciatives amb les quals es treballava, no només
l’anterior govern del Partit Popular sinó també durant el pacte
de progrés, és aquesta que vostè ha anunciat un poc a la
primera pregunta, i era trobar un espai de bell nou per tal de
construir una nova escola de primària i de qualque manera
rehabilitar el centre de Sa Graduada per convertir-lo en un
centre d’educació d’adults, tal com toca. 

Jo li volia demanar quina és la previsió que hi ha quant a
aquesta reforma, si ja es compta amb qualque tipus de
pressupost o calendari, fins i tot, i clar, per tenir l’escola
d’educació d’adults a Sa Graduada és necessari tenir una escola
nova. Comptam ja amb els terrenys adequats per construir
aquesta escola?, on són?, i en definitiva saber un poc quina és
la situació actual d’aquest projecte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta la consellera d’Educació
per un temps de deu minuts, o el que faci falta, per contestar les
dues preguntes.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, som conscient de la situació de les
actuals dependències el SEPA Joan Mir i Mir i que des de fa
anys provoquen problemes d’espai i sé que han de fer classes
en tres instituts i en el ColAlegi Públic Antoni Juan. És una
situació que s’arrossega des de fa temps i si vostè em diu que
ja s’havia previst aquesta actuació, ara podrà ser realitat l’any
2009. Si no m’equivoc, per allò que he dit abans, el nou colAlegi
públic, el nou CP de Maó és per al 2009 i estarà ubicat a la via
ronda de Maó. Creim que mitjançant aquesta nova construcció
de supliran les mancances d’espai que té el centre de Primària.
I a la vegada, és un centre que mitjançant petites actuacions
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d’obra menor podrà..., per exemple suprimir les barreres
arquitectòniques i podrà ser per al centre d’adults.

Aquesta és la decisió que ens sembla més viable, més
factible, perquè a més està en el centre històric i sempre està bé
tenir un centre d’adults integrat dins el nucli de la ciutat perquè
compta amb el suport de l’Ajuntament de Maó i del Consell
Insular de Menorca i perquè és una solució ràpida i s’utilitza un
espai important dins el nucli urbà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica el diputat Sr.
Gornés té la paraula. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, de qualque
manera confirma vostè un poc la línia que jo havia apuntat a la
meva primera intervenció. Un dels problemes amb què es troba
generalment la Conselleria d’Educació a l’hora de dur a terme
determinades infraestructures educatives és la disponibilitat de
sòl públic, cedit en aquest cas al Govern de les Illes Balears per
construir aquest centre. Açò és un poc la llarga història de
l’escola de Sant Climent, fins que no es va disposar del sòl, la
tramitació va ser prou llarga i no es va tenir l’escola.

Per tant, jo entenc de les seves paraules que el sòl ja està a
disposició de la conselleria, la qual cosa ens satisfà i esperem
que sense més retards puguem comptar amb aquest nou centre
de Primària, que bona falta fa a la ciutat de Maó. Una ciutat
que ha crescut moltíssim en població i que en els darrers 12
anys crec que no s’ha construït cap centre de nova planta. Per
tant, realment fa falta.

Per tant, l’àmbit de la nova escola sembla que està
solucionat. Però el que no acab de veure clar és com es pensa
dur de forma paralAlela la construcció del nou centre amb les
obres que vostè ha dit de reforma de Sa Graduada. Jo entenc
que fins que no estigui construït el nou centre, evidentment no
es podran escometre les obres d’infraestructura, d’adaptació a
Sa Graduada. De qualque manera supòs que els responsables de
l’Escola d’Adults estaran perfectament assabentats de quin és
el calendari de trasllat perquè ells puguin fer les previsions
adequades.

De qualsevol manera Sra. Consellera, les històries que tenen
un final feliç, jo esper que sigui aquest, evidentment tenen el
nostre vist i plau i la nostra empenta perquè de qualque manera
som un poc participants d’aquesta història i si vostè diu que el
2009 açò podrà ser una realitat, jo he entès que vostè ha dit que
el 2009 açò podria estar llest. Ens llevam el capell i tant de bo
sigui així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Sr. Gornés, volia aclarir que l’obra del nou colAlegi està
prevista per al 2009. Per tant, evidentment almanco tardarà un
any. O sigui que el trasllat de l’Escola d’Adults seria per al
2010, més o manco. El que sí es poden fer són reformes que no
siguin molt grans, ni molt greus en períodes de vacances i es
poden fer a poc a poc, de forma que quan els alumnes de
Primària deixin l’escola, puguin entrar els adults. Però clar, és
el 2010.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

5) Pregunta RGE núm. 2325/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlecció bibliogràfica Montobbio.

6) Pregunta RGE núm. 2326/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlecció bibliogràfica Montobbio (II).

Passam ara a la pregunta RGE núm. 2325 i demanaria al Sr.
Diputat si la vol agrupar amb alguna altra o no.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, s’agrupen la 2325 i 2326, que fan
referència a la colAlecció Montobbio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs, per formular-les té la paraula per un temps
de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, aquesta pregunta
presentada dia 2 d’octubre del 2007, de qualque manera
tampoc han perdut actualitat, perquè bé, és una qüestió
encallada, tot i que és una iniciativa que roda almanco des del
2004, si no em falla la memòria.

La colAlecció Montobbio, com vostè sap, és un fons
bibliogràfic constituït per entre 5.000 i 6.000 llibres i
documents que fan referència a l’illa de Menorca, són de
propietat privada i que a la mort de l’impulsor, del creador
d’aquest fons es va obrir el debat de la conveniència que aquest
fons pogués passar a mans públiques, atesa la seva importància.

Les preguntes que nosaltres li formulam anaven cap a dos
aspectes. Primer, saber quina valoració fa el Govern de les Illes
Balears respecte a la importància bibliogràfica, patrimonial i
fins i tot econòmica de la colAlecció. Des de molt prest els
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responsables polítics, des del 2004, varen demostrar el seu
interès que almanco aquest llegat pogués ser públic, es varen
encarregar diferents taxacions, una a la pròpia Junta
Avaluadora del Patrimoni Històric de la comunitat autònoma,
que el va taxar en 360.000 euros. Un altre encarregat al
ColAlegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de
Catalunya, que el va taxar en 395.000 euros, una diferència
d’uns 30.000. I finalment, els propietaris d’aquest llegat, que si
no record malament el varen taxar en uns 400.000 euros. Açò
són les xifres que es manegen quant a la valoració econòmica
d’aquest llegat.

Nosaltres per tant, el que volem saber és quina importància
dóna el Govern de les Illes Balears a aquest fons? I segon, en
el cas que les administracions implicades, ajuntaments, consells
i propietat privada arribessin a un acord per tal de poder
adquirir aquest fons, el Govern balear si s’hi implicaria
econòmicament en ajudar a administracions que, com vostè
sap, sempre són deficitàries, sempre tenen pocs recursos per tal
d’assumir una despesa d’aquestes característiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé quan em va fer la
pregunta vàrem intentar aclarir què hi trobava el Govern al
respecte perquè no teníem notícia, no hi ha hagut cap solAlicitud
formal, almanco des que nosaltres vàrem entrar el mes de juliol.
Però sí que he trobat l’acta d’una reunió constitutiva de la
Comissió de Valoració de Patrimoni Històric que es va crear
perquè crec que no existia el 12 de juny del 2002. O sigui que
això és un tema que du anys, malgrat ara no haguem rebut cap
comunicació. I efectivament, hi ha la valoració que fan els
hereus, la valoració que va fer el ColAlegi Oficial de
Bibliotecaris de Catalunya i la que va fer aquesta comissió.

Les dades que jo tenc varies des de 480.000 euros dels
particulars a la que va fer la comissió, entre 300.500 i 306.600.
I la que va fer el ColAlegi Oficial de Bibliotecaris de 395.000
euros. A partir d’aquí, perquè això va ser una petició de
l’Ajuntament de Ciutadella, ja que vostè ho ha demanat, el que
ens hem plantejat és que evidentment qualsevol fons
bibliogràfic és molt interessant i podria anar a formar part de la
biblioteca de l’ajuntament o del Consell de Menorca. Com
vostè sap, les competències del Govern es refereixen a les
biblioteques d’àmbit estatal. Tot i que en el cas que s’arribés a
un acord entre l’ajuntament, les famílies, el consell, es podria
estudiar el cas. Es podria estudiar quina aportació es fa, de
quins llibres. Crec que a part de la colAlecció, els originals estan
duplicats a la biblioteca estatal, a la Biblioteca de Maó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica Sr. Gornés té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Consellera. Per tant, coincidim en la
importància del fons, açò és un punt de partida. He entès també
que en el cas que açò es dugui a terme, de qualque manera el
Govern balear hi podria participar econòmicament, per tal de
repartir les despeses entre les administracions implicades. Però
Sra. Consellera, a no ser que l’Ajuntament de Ciutadella ho
digui explícitament, en el cas que açò tengui un final feliç, que
aquest llegat passi a fons públics, aquest fons hauria de quedar
a Ciutadella. Tot i que les competències del Govern, les
competències dels consells siguin les que siguin, però açò és un
fons radicat a Ciutadella i ha de quedar a Ciutadella. A no ser
que l’ajuntament es vegi impossibilitat de qualque manera i que
faci la petició que el Govern o el consell insular es pugui fer
càrrec d’aquesta qüestió. Ho dic així perquè hem de ser molt
prudents, extremadament prudents en qüestions d’aquest àmbit
perquè poden ferir certes susceptibilitats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera en torn de
contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, perdoni però no
m’havien recordat la tradicional relació entre Ciutadella i Maó,
no me’n recordava i molt lluny de la meva intenció és entrar
dins aquest problema. Jo quan he plantejat el tema de Maó, em
referesc que les meves competències arriben a la Biblioteca de
Maó i que es tracta d’un tema de competència municipal i del
consell insular. 

Una vegada solucionat aquest problema, el Govern ho
podria estudiar. El Govern també té problemes de finançament
i problemes per dotar totes les biblioteques del personal
necessari, els arxius. Vull dir que tot això s’ha d’estudiar i
quantificar econòmicament, incloure-ho en els pressuposts.
Vull dir que la primera passa és desbloquejar-se a nivell
d’ajuntament i de consell.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.
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7) Pregunta RGE núm. 2803/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eixos del Pla estratègic d'actuacions de
la Conselleria d'Educació.

8) Pregunta RGE núm. 2804/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a paper dels consells insulars en la
implantació del Pla estratègic de la Conselleria d'Educació
i Cultura.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 2803/07, sobre eixos
del Pla estratègic d’actuacions de la Conselleria d’Educació.
Intervé el Sr. Gornés i Hachero del Grup Parlamentari Popular
per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si m’ho permet, dins aquesta
pregunta també inclouré la següent i darrera de l’ordre del dia,
la 2804, sobre el paper dels consells insulars en la implantació
del Pla estratègic de la Conselleria d’Educació i Cultura. I
també seria pertinent, tot i que no hi és a l’ordre del dia, però
respectaré aquesta qüestió. En tenc una altra de formulada amb
la mateixa data que fa referència al paper dels ajuntaments
quant a la implantació d’aquest Pla estratègic. Però bé, ja ho
veurem un altre dia, o la retiraré en funció de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, ara veurem la 2803 i la 2804. Té la paraula Sr.
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dia 22 d’octubre del 2007 vostè
va presentar a Menorca i supòs que també a altres bandes de les
Illes, els eixos de l’anomenat Pla estratègic d’actuacions de la
Conselleria d’Educació i Cultura i que, pel que jo he pogut
veure i llegir en premsa, de qualque manera toca tres grans
blocs. Primer, l’educació. Segon, la cultura. I tercer, la política
lingüística. I de qualque manera també tots ells engranats per
allò que vostès varen demanar, el compromís de servei o la
qualitat de servei d’aquests tres àmbits.

De qualque manera aquests eixos que vostè esmenta són
molt semblants, de qualque manera, als eixos que sempre
s’havien posat damunt la taula per part de tots els governs, aquí
no vull dir ni conservadors, ni progressistes. Tots els governs
des que s’han gestionat les competències d’Educació i Cultura
a les nostres Illes han fet esment en aquests tres àmbits. Per
tant, de qualque manera la novetat haurà de venir pel contingut
que vostè doni a aquests eixos.

M’agradaria que ens pogués explicar per tant, quin és el
contingut que vostè pensa donar a cada un d’aquests eixos,
educació, cultura i política lingüística. Voldria saber dins el
capítol de cultura, que és el que s’ha debatut més quant a les
possibles transferències, emanades del nou Estatut
d’Autonomia i que haurien de derivar cap als diferents consells
insulars, estic pensant en arxius, biblioteques, museus, etcètera.
Com es contemplen dins aquest Pla estratègic? Com pensa i

quin paper han de tenir per tant, els consells insulars i
ajuntaments en moltes d’aquestes matèries? Per exemple, en
matèria cultural, en política lingüística, allà on els papers dels
consells insulars i ajuntaments és molt important de cara a
ajudar a la implantació, el desenvolupament de les iniciatives
que la Conselleria d’Educació vulgui dur a terme. Com es
contempla per tant, la participació de totes aquestes
administracions per al desplegament d’aquest Pla estratègic? 

Quin tipus de calendari s’ha marcat vostè per desenvolupar-
lo? I de qualque manera el que més ens ha xocat és que sent
una iniciativa estrella de la seva conselleria, l’anunci d’aquest
Pla estratègic, de qualque manera..., almanco pel cas que li
varen fer els mitjans de comunicació, jo ho he d’entendre així,
ens xoca que a la memòria dels pressuposts per al 2008,
aquesta iniciativa del desenvolupament del Pla estratègic de la
Conselleria d’Educació no figura (...). Vostè convindrà amb mi
que és molt difícil dur a terme una iniciativa d’aquestes
característiques, d’aquest volum sense que hi hagi un suport
econòmic, un objectiu ben planificat en referència a allò que
sosté una acció política, els doblers. Per tant, estic segur que
ara vostè en la seva resposta ens donarà llum sobre aquestes
qüestions que li he plantejat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera té la paraula.

 LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el primer que li volia
dir és que no preteníem ser originals, el que preteníem és ser
efectius. Per altra banda com que preteníem ser efectius, jo no
he vist cap pla estratègic a la conselleria de tota l’acció de la
conselleria. Precisament per això, no hi ha un pressupost per al
pla estratègic, perquè el pla estratègic és la gestió de la pròpia
conselleria. És a dir, hem plantejat l’organització de la
conselleria i les seves funcions de cara a aconseguir un seguit
d’objectius que van entorn als 4 eixos estratègics que hem
plantejat i que són els normals de gestió de la conselleria, eix
estratègic de l’educació, cultura, política lingüística i el de
compromís de servei.

Aquests objectius contribueixen a les distintes direccions
generals i cada un dels eixos estratègics es desenvolupen en un
seguit d’accions, d’objectius concrets, o sigui línies
estratègiques i objectius concrets. És molt llarg. A l’eix
estratègic d’educació ens plantejam unes fites a assolir, des de
millorar les eines metodològiques, millorar l’atenció a la
diversitat, revisar i adequar el contingut de les diferents etapes
i assignatures, millorar l’orientació de l’alumnat a cada etapa,
millorar les estratègies per motivar els alumnes, etcètera,
etcètera. Cada un dels objectius poden correspondre a diferents
departaments. Per exemple, seria molt llarg d’explicar, però
millorar les eines metodològiques té a veure amb el Pla de
formació que nosaltres posam en marxa el setembre del 2008...,
ara ha acabat el pla que estava en vigor i ara es prepara el nou
Pla de formació per a 4 cursos, el curs que ve i 4 cursos més.
Es fan plans cada quatre anys. Evidentment això és un
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assumpte que correspon a una determinada direcció general,
però contribueix a aquest eix estratègic.

Després jo puc cercar un altre indicador d’èxit o un altre
objectiu que tengui a veure amb cada una de les direccions
generals. Vull dir, un pla estratègic és un sistema de gestió, és
una forma d’integrar i coordinar totes les accions que es duen
a terme a la conselleria, entorn a objectius prioritaris. És una
eina de gestió, de coordinació i es posen uns indicadors, això
és el sistema de gestió de qualitat, es posa un calendari i quan
es veu que un s’aparta de l’objectiu establert es proposen
accions de millora. Això és un pla estratègic. Es tracta de donar
coherència a l’actuació de tota la conselleria i de tots els
múltiples projectes que hi ha en marxa. Clar, el que vostè haurà
vist en els pressuposts són les accions concretes, programes
concrets i molts dels quals entraran en el pressupost
evidentment de l’any que ve, hi ha accions que estan per
determinar. 

Aquest és un criteri que es basa en l’avaluació, l’avaluació
del que es fa. Per exemple, si nosaltres posam en marxa un
seguit de projectes pilots, per exemple el Pla de lecto-escriptura
a 34 centres en quatre mesos, s’avalua i tot el que resulti bé
d’aquest pla pilot es passa i s’estén a la resta de centres del
mateix nivell, perquè creim que és un pla que pot funcionar
molt bé, a Menorca crec que hi ha 4 centres implicats, a Eivissa
altres 4 i la resta a Mallorca. Són centres que voluntàriament
s’han adscrit a aquest pla i a finals de curs ho podrem avaluar
i a partir de l’avaluació i les millores que puguin sortir de
l’avaluació del pla es pot estendre. Això és gestió de qualitat,
amb indicadors, seguiment, avaluació.

És un pla estrella perquè per primera vegada totes les
direccions generals funcionen d’una forma coordinada i entorn
a objectius comuns. En aquest sentit si com a forma de
funcionar de la conselleria, (...). És més que res una garantia
d’eficàcia de la gestió. I evidentment s’inclou tota la qüestió de
cultura. És cert que Menorca demanda la transferència d’arxius,
biblioteques i museus d’àmbit estatal que nosaltres gestionam
en nom del Govern de la nació, que siguin transferits al consell
insular. No ho han plantejat així de moment la resta de consells.
De fet, ara es construirà la nova biblioteca estatal d’Eivissa i un
museu a Formentera. Per la nostra part, es tractaria de fer una
negociació amb el Ministeri de Cultura. 

És a dir, jo ja ho vaig plantejar en una primera entrevista a
la ministra i pot tenir problemes en el sentit que el ministeri
planteja que formen part de la xarxa estatal de biblioteques, de
museus i d’arxius. Però el tema no està tancat. És a dir, una
vegada hagin passat les eleccions..., ara tothom va una mica...,
es plantejarà fer una comissió. Clar, el que em varen plantejar
com un problema és que només el demanés un consell. Tal
vegada seria més fàcil si ho demanessin tots. No ho sé,
simplement vàrem fer un primer avanç.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Gornés vol la paraula?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Consellera. Nosaltres quan vàrem formular
aquesta pregunta, clar una de les fons d’informació és la
premsa, una altra les informacions que nosaltres puguem
aconseguir dels agents que estan implicats en el sistema
educatiu. Però vostè convindrà amb mi que quan fa l’anunci de
la presentació d’aquest pla estratègic, fa la impressió que estam
parlant d’un document unitari, d’un document físic que, de
qualque manera, guia tota l’acció de les diferents accions que
vol desenvolupar la seva conselleria.

Jo no estic d’acord amb vostè, que digui que gràcies a
aquest document totes les direccions generals que vostè
gestiona, van coordinades i sonen amb una mateixa música
perquè aquesta mateixa filosofia, aquest mateix concepte, l’han
tingut altres governs. Altres governs, absolutament, és així, Sra.
Consellera. Li podria posar moltíssims d’exemples on governs
han actuat d’una manera o la Conselleria d’Educació ha actuat
d’una manera colAlegiada, coherent, sense compartiments
estancs. Jo dubto que vostè, a la seva conselleria, pugui dir el
mateix, perquè almenys té una direcció general que està en
mans d’una altra formació política que ja veurem d’aquí a uns
mesos quin és el control efectiu que vostè pot exercir realment
sobre aquesta direcció general. Això -com dic- no passava en
anteriors governs.

Per tant, jo vaig entendre que estàvem parlant d’un
document, es va transmetre així a l’opinió pública, a la fi hi ha
un pla estratègic que guia l’actuació política de la Conselleria
d’Educació i ara, doncs, descobrim que -com diu vostè- és un
sistema de gestió, purament un sistema de gestió com altres
sistemes de gestió que han tingut altres governs, ja serà la
història la que jutgi qui ho va fer millor o pitjor. Nosaltres
evidentment, tenim una opinió perfectament formada de la bona
gestió que va fer, com a mínim, l’anterior govern i que
m’agradaria que -ho dic sincerament- la seva conselleria
pogués superar amb escreix.

M’ha fet una petita pinzellada sobre el paper dels consells
insulars amb el desenvolupament d’aquest pla estratègic, dels
ajuntaments finalment no me n’ha parlat, però bé, em pot fer
arribar la resposta per escrit si és que hi és, perquè crec que ja
no val la pena formular-la de cara a una pròxima comissió.

Evidentment he fet la referència a la qüestió de les
transferències, que ho hagi demanat oficialment una única illa
no és, al meu entendre, una qüestió de prou pes com per pensar
o deduir que les altres illes no n’estiguin interessades. Estic
segur que el Consell Insular de Mallorca estaria més que
interessat a poder gestionar Can Salas, a poder gestionar el
Museu de Mallorca, ben igual que el Museu d’Eivissa. Sempre,
és clar, que parlem d’un finançament adequat, d’una dotació de
personal adient, que -estic segur- vostès ho tenen pensat i
estudiat i, de fet, hi ha estudis elaborats en el seu moment sobre
quines serien les necessitats a cobrir. Per això, vostè pot
aprofitar perfectament aquesta feina i estic segur que, en el
moment en què es posi seriosament damunt la taula
l’oportunitat que els consells insulars puguin gestionar
directament aquestes infraestructures, seria políticament suïcida
que qualsevol consell insular es despengés d’una iniciativa
d’aquest calat polític.
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Tenim tota una legislatura per endavant, per veure com es
conforma el nou govern estatal, jo entenc perfectament, que
ara, aquests mesos d’espera és impossible establir una
negociació, ni tan sols unes converses amb els actuals
responsables polítics, però evidentment és una cosa que no es
pot deixar i, que una vegada conformat el nou govern, s’hauria
de reprendre.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica, té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, perdoni que abans no
hagi mencionat els ajuntaments. 

Miri, jo vull aclarir un parell de coses. Casualment, com he
dit moltes vegades, provinc del món educatiu i conec
perfectament la conselleria, m’he relacionat amb la Conselleria
d’Educació des de fa quasi 28 o 29 anys i li puc assegurar, i
amb exemples concrets, que crec que, no és el cas, però ho diré,
no hi havia coordinació entre les conselleries, fins i tot, entre
les direccions generals, fins i tot jo he aconseguit dotació de
personal, però m’han avisat que no ho comuniqui a una altra
direcció general competent. 

El sistema informàtic de la conselleria era un regne taifa en
el sentit que cada direcció general tenia el seu sistema
informàtic, no es traspassaven les dades, cada direcció general
podia demanar a un centre les mateixes dades. És a dir, tot el
que jo he plantejat ha estat a partir de la pròpia experiència i a
partir de l’experiència de la resta de directors generals que em
varen plantejar que volien que no funcionàs com havia
funcionat fins aleshores. O sigui que jo crec que és molt un
sistema de gestió coordinat amb indicadors, amb seguiments i
amb coordinació. Si no hi ha sistema no es gestiona bé. 

Ara bé, li volia contestar les altres preguntes. Estic d’acord
que s’ha de plantejar el tema de les transferències als consells
insulars. Vostè diu amb una bona dotació, evidentment, crec
que així hauria de ser perquè la veritat és que m’he trobat els
museus, alguns dels museus amb el mateix problema, sense
dotació de personal, amb 12 anys no s’han dotat d’una persona
més els museus de Mallorca, de Menorca. La veritat és que
haurien tingut temps de solucionar aquest problema.

La relació del pla estratègic dels consells amb el pla
estratègic de la conselleria no és..., apareixen en certes
representacions, en òrgans de coordinació com, precisament,
tots els vinculats al món cultural, la xarxa de biblioteques,
d’arxius, de museus, que tenen representants del consell insular
per crear el sistema balear de biblioteques, el sistema balear
d’arxius, que també està per desenvolupar, el sistema de tot el
relacionat amb la cultura, arxius, museus, biblioteques i cultura
popular, que tenen representació en els seus consells, del
sistema general de les Illes Balears, als consells insulars.

Sí que tenim més relació amb els ajuntaments, molta més
relació amb els ajuntaments, però bé, els consells són els
ajuntaments dels ajuntaments o sigui que indirectament també
amb els consells, quant, per exemple, al manteniment dels
centres de primària, que correspon als ajuntaments, quan al pla
de primera infància...Bé, en el cas del nostre pla de primera
infància, en parlarem la setmana vinent a aquestes hores,
evidentment hi ha una participació dels ajuntaments, dels
consells, de Govern autònom i de Govern central i aquí sí que
hi ha un bon àmbit d’actuació de totes les administracions.
Normalment la relació és més directa, hi ha certes activitats que
organitzen els consells en programes com “Viu la cultura”, però
insisteixo les actuacions més directes són amb els ajuntaments,
amb els mediadors, per la presència de programes educatius als
centres, obertura dels centres, utilització d’espais dels centres
per parts dels ajuntaments... Sempre una escola, fins i tot a
grans ciutats, té una relació més directa amb l’estructura
municipal, que l’organisme més ample i més abastador com és
el consell. I participen en activitats, qüestions com podria ser
la mediació en el pla d’escoletes, programes culturals que solen
fer els ajuntaments, la realització d’activitats conjuntes,
activitats lúdiques, festes, etc. No ho sé, en els municipis més
petits l’ajuntament té una vinculació directa amb l’escola,
ajudes per a material, etc., fins i tot, presència en el consell
escolar de cada centre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. 

Arribat aquest punt i no havent més assumptes a tractar,
només queda agrair la presència a l’Hble. Sra. Consellera i dels
seus acompanyants. 

S’aixeca la sessió.
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