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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Francesc Fiol.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pareix que no hi ha més substitucions. Idò passam al primer
punt de l’ordre del dia d’avui consistent en el debat de les
preguntes RGE núm. 824, 825 i 1209/08. Assisteix l’Hble.
Conseller d’Esports i Joventut Sr. Mateu Cañellas i Martorell,
acompanyat de la Sra. Antònia Vidal i Feliu, Cap de Gabinet i
del Sr. Gabriel Gili i Nadal, Director General d’Esports.

1) Pregunta RGE núm. 824/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport als esportistes participants a les
Olimpiades de Pequín.

Per formular la pregunta RGE núm. 824/08, sobre suport als
esportistes participants a les Olimpíades de Pequín intervé
l’Hble. Sra. Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari
Popular, autora de la mateixa per un temps de deu minuts. Té la
paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, també gràcies
al Sr. Conseller d’Esports i Joventut i als altes càrrecs que
l’acompanyen, una vegada més ve aquí a fer les seves
explicacions en el Parlament de les Illes Balears.

La primera pregunta fa referència al suport que el Govern
balear vol donar als esportistes olímpics en un any en què
precisament tenim unes olimpíades. Vostè des del primer dia
ens ha anunciat que faria una política de continuïtat, sobretot
aquest primer any, amb l’objectiu de donar estabilitat als
esportistes, especialment els olímpics.

També ens ha dit que aquest suport als olímpics seria una de
les iniciatives importants d’aquest primer any i ens agradaria
conèixer de forma detallada quines seran aquestes mesures que
pensa posar en marxa per afavorir els esportistes olímpics de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bones tardes i tots i gràcies per la seva assistència. Per un costat
tenim totes les iniciatives normals que s’estan fent fins i tot en
anys que no són olímpics, totes les ajudes que se donen, beques,
patrocinis, instalAlacions, etcètera, que són les normals i
enguany aquestes també hi són.

Per altra banda hem posat en marxa un programa que se diu
Pequín 2008, creat des de la Fundació Illesport i amb l’objectiu
d’intentar que hi hagi el major número d’esportistes de les Illes
en els propers jocs olímpics i paralímpics. No només les hem
enfocades cap els esportistes olímpics, sinó que també cap els
esportistes paralímpics. Aquest programa consta de totes les
accions puntuals i extraordinàries, o sigui fora d’allò que és
normal, que feim per ajudar als esportistes. És un programa
totalment viu i obert, amb noves incorporacions d’aquí als jocs
olímpics i paralímpics, que inclou esportistes que ja han
aconseguit la plaça per anar-hi i que cerquen tenir un bon
resultat, o tots aquells esportistes que tenen alguna possibilitat
d’anar-hi. Desgraciadament alguns d’ells no hi aniran, però el
que volem és ampliar el número de possibilitats de poder-hi
anar. 

Llavors hem fet aquests dos tipus d’accions, per un costat les
accions normals que se fan per a aquesta estabilitat que hem
donat. I per l’altre costat totes les ajudes especials que hem
donat, que han sortit a premsa per intentar que aquest grup més
selecte d’esportistes que tenen possibilitats hi puguin anar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, el seu torn de rèplica.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sr. Conseller, jo crec que
podem estar d’acord que si hi ha olímpics, o possibilitats
d’esportistes olímpics en aquesta comunitat autònoma és per la
feina ben feta que s’ha fet les darreres legislatures, tan a nivell
d’instalAlacions com d’ajudes a entitats esportives, com també
en tecnificació perquè en 8-9 mesos tampoc no se treuen
esportistes olímpics.

Jo el que he vist a la premsa és que vostès havien presentat
un programa d’uns 180.000 euros com a programa exclusiu per
als olímpics, allà on hi havia una part de subvencions als
esportistes, m’agradaria saber quina és la quantitat exacte que
va destinada als esportistes. Després un altre tema que seria la
publicació d’un llibre que faria referència a la història dels jocs
olímpics, crec que aquest llibre ja estava elaborat per l’anterior
equip de Govern. M’agradaria saber també què costa fer aquesta
publicació.

I després també hi ha un altre aspecte que vostè va declarar
a la premsa i és la instalAlació de pantalles gegants, perquè la
població en general pugui gaudir de les retransmissions
olímpiques. M’agradaria saber on s’instalAlaran aquestes
pantalles, si serà només a Mallorca, si serà només a Palma, a les
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4 illes. I bé, la meva opinió és que tal vegada la subvenció als
esportistes és molt important, però crec que la publicació d’un
llibre i la instalAlació de pantalles per fer retransmissions de
televisió no és la millor manera d’ajudar als esportistes olímpics
i d’afavorir que cada vegada n’hi hagi més. Crec que hi pot
haver mesures que siguin més efectives.

I també m’agradaria que comentés qualque cosa del Pla
ADO. També he vist que Balears ha perdut pes en el Pla ADO
nacional, tenim menys esportistes becats pre-olímpics que
teníem en anteriors etapes. I que també les beques del Pla ADO
han baixat per als esportistes de Balears. Sé que encara queda
una segona oportunitat, una repesca, però ja veurem com va.

I bé, m’agradaria si és possible que concretés un poc més
aquestes quantitats que van destinades als esportistes quines són
d’aquests 180.000 euros. També quina previsió d’esportistes
olímpics de les illes menors tenim. I si a part de l’aspecte
econòmic, hi ha algun altre tipus d’ajuda, tipus logístic o
d’altres, que el Govern hagi pensat o pensi arbitrar per a aquests
esportistes balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, començaré a l’inrevés.
Hem dit que el programa eren uns 180.000 euros i per aquestes
declaracions que jo vaig dir quan vaig presentar el Programa
Pequín 2008 estava dient que primer de tot donaríem els doblers
directament als esportistes. Després, si sobrés qualque cosa, als
llocs de naixement dels esportistes que finalment vagin als jocs
olímpics posaríem les pantalles, simplement perquè hi hagi un
seguiment una mica més proper. Però pròpiament els 180.000
euros aniran primer als esportistes, la resta serà una mica més...,
si sobren doblers.

A continuació el llibre. El llibre a mi tampoc me pareix una
cosa prioritària. Com vostè ha dit, no ho he fet jo, ho varen fer
vostès, jo l’he trobat. Llavors crec que quan hi hagi doblers, jo
esper que no en sobri cap, si els 180.000 euros se gasten
significa que hi ha molts d’esportistes que tenen possibilitat
d’anar-hi. Tant de bo en el programa 2008 no puguin sortir tots
els olímpics i de fet, haguéssim de fer una petita ampliació
d’aquest llibre per posar tots els que hi vagin enguany. Això si
sobressin ja arribaria el llibre.

El tema de l’ADO. Han baixat el nivell d’ajudes i han baixat
els esportistes de les Illes Balears que formen part d’aquest
programa. Però bé, també hi ha molts dels nostres esportistes
que se retiren i l’ADO no és una beca que se doni a dit, és una
beca que no se negocia, és una beca amb uns criteris establerts
sobre competicions internacionals i els resultats internacionals
que se treuen. Òbviament, pel que sigui, l’any passat
normalment se treu per criteris, els resultats del 2007 són les
beques del 2008 i hem tengut una mica menys de resultats. Jo
esper que enguany, amb la nova política, ho incrementem. 

Final d’un cicle olímpic. L’ADO comença molt gros a
principis d’any i va baixant a finals de l’any olímpic perquè en
teoria ajuden als millors. El programa ADO funciona d’aquesta
manera, és piramidal, llavors òbviament és normal que a finals
dels anys olímpics n’hi hagi menys.

Té tota la raó, jo crec que els esportistes no se fan en 9
mesos, ni en 4 anys, ni en 8, ni en 12. Jo crec que se fan amb
molts d’anys, sobretot perquè darrera un esportista que tarda uns
8-12 anys a tenir nivell per competir a uns jocs olímpics, o per
treure medalla a uns jocs olímpics, després hi ha tota la
formació de l’entrenador darrera. Estam xerrant de molts anys.
No hi ha cap bon esportista sense un gran entrenador darrera i
un gran entrenador darrera sol ser 10 anys més d’estudiar,
experiència... Estam xerrant de molts d’anys. I això és
l’estabilitat que nosaltres volem donar. 

Quan jo xerr del teixit esportiu de les Illes Balears, me
referesc a crear tot aquest entramat de coneixements, ajudes,
tècnics, instalAlacions, possibilitat de què hi hagi un centre de
medicina esportiva, nutròlegs, centres de biomecànica,
laboratoris que actualment no tenim, o si tenim no funcionen,
perquè precisament sigui allà on se suporti tot el programa dels
nostres esportistes, siguin els d’elit, siguin els de mig elit, siguin
els d’iniciació. Això en referència a aquestes preguntes que
m’ha demanat a la segona part.

Jo li puc dir que les accions concretes que hem fet amb
aquests 180.000 euros han estat per ara..., ja dic, és un programa
obert i és un programa que nosaltres tant de bo! Necessitem més
de 180.000 euros, això significaria que hi ha molts d’esportistes
que tenen opcions. Bé, el primer de tot hem possibilitat que
l’equip Illes Balears de ciclisme en pista se pugui desplaçar a les
distintes competicions internacionals, perquè els nostres
ciclistes que no eren convocats per la Federació Espanyola
poguessin participar i d’aquesta manera sumar punts. Gràcies a
això, ja tenim un representant més en els jocs olímpics, en
Tauler, que va aconseguir puntuació suficient per poder-hi anar.
Va competir al principi amb Illes Balears, després va resultar
que va ser tan bo que el seleccionador que no s’havia donat
compte ja l’ha ficat dins la selecció espanyola. Però les seves
primeres competicions varen ser amb el mallot de l’Illes
Balears, gràcies a aquest programa. Llavors estam contents de
què això hagi passat.

Estam organitzant el Campionat d’Espanya absolut de
natació a Palma. Això és simplement per donar més facilitats als
nostres esportistes perquè aquesta és una cita clau per anar als
jocs olímpics i se fa aquests dies, se fa a ca nostra i se fa a una
piscina que ells coneixen, se fa en el seu ambient, a ca seva amb
el suport dels seus i això augmentarà les possibilitats de què hi
vagin. Llavors dins d’aquesta programa també vàrem intentar
organitzar aquest campionat d’Espanya, conjuntament amb la
Federació Balear de Natació.
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Després se va organitzar el Campionat d’Espanya absoluta
de ciclisme en pista en el Palma Arena i que se varen fer entre
els dies 1 i 3 de febrer, allà on en  Tauler, en Miquel Alzamora
i en Joan Llaneras varen tenir destacades actuacions, fins i tot se
varen poder sumar punts per poder accedir més a aquests jocs
olímpics, com després ha passat.

Després hem creat un grup especial de tres gimnastes, allà
on es va contractar una coreògrafa nova, un tutor d’estudis, una
fisioterapeuta a peu de pista, perquè les lesions arriben en
aquestes dates i s’ha donat una beca d’alimentació per a cada
una d’elles per reforçar aquesta possibilitat d’anar als jocs
olímpics. Vàrem perdre unes opcions d’equip fa un temps, ara
estam a la part individual i hem reforçat moltíssim aquestes tres
gimnastes que tenien possibilitats perquè hi poguessin anar.

Na Maria Fuster i Na Melani Costa de natació. La primera
va batre aquest cap de setmana passat el rècord d’Espanya, s’ha
apropat més als jocs olímpics, hem reforçat la fisioteràpia i
pagarem diferents desplaçaments de competicions de nivell, a
les quals no han estat convocats per la Federació Espanyola
perquè d’aquesta manera puguin optimitzar i preparar-se millor
per anar als jocs olímpics.

També na Marga Fullana hem acordat sufragar el cost de la
seva participació en les competicions nacionals i internacionals
perquè s’havia quedat sense equip i no trobava cap equip que
pogués assumir aquest important sobrecost i perillava la seva
participació en els jocs olímpics. Però bé, nosaltres li vàrem
cercar els patrocinadors de l’equip que està ara, sufragant els
costos que ella necessitava per poder anar allà. I bé, pareix que
va per bon camí i na Marga és una de les nostres aspirants a
medalla i també s’ha fet gràcies a aquest programa.

Després hem organitzat el Campionat d’Espanya de
Gimnàstica, per poder competir a casa i en les nostres
instalAlacions. També amb la Federació d’Esportistes amb
discapacitats físiques, sensorials o intelAlectuals, hem acordat
organitzar una concentració de natació que es farà als Prínceps
d’Espanya i que seria prèvia al seu desplaçament a Pequín.
També hem reforçat la part de fisioterapeuta d’aquest grup. És
a dir, intentam acostar aquest esport aquí perquè hi hagi més
gent que s’involucri i els que aniran als jocs paralímpics
entrenaran aquí, a part dels que ja tenen possibilitats ja estan
reforçats també amb fisioteràpia des d’aquí. Tot això d’acord
amb el programa Pequín.

Després hem fet l’adquisició de diferent material de
gimnàstica rítmica perquè na Bel Salom i la selecció espanyola
de gimnàstica rítmica puguin preparar els darrers entrenaments
previs als jocs a l’illa de Menorca. D’aquesta manera na Bel
tengui més possibilitats de tenir un bon resultat, enlloc d’estar
concentrada a un lloc allunyada de la seva família i enyorant la
seva terra, precisament la concentració se farà a ca seva i això
farà que tengui més capacitat per poder tenir uns bons resultats
en els jocs olímpics.

Després per la Federació Balear de Boxa hem adquirit un
ring, que no es disposava fins ara, perquè d’aquesta manera els
diferents esportistes amb possibilitats d’anar-hi i que no tenen
el material adequat, una cosa tan important com és un ring de
boxa ho tenen i l’estan emprant i d’aquesta manera també
augmenten les possibilitats perquè tenen el material bàsic per
poder-ho fer.

I després hem fet un suport a Antoni Sánchez, un tirador
amb arc paralímpic perquè es pugi desplaçar de forma periòdica
a Eivissa per entrenar amb el grup de tecnificació d’allà per
poder afrontar amb garanties les darreres proves classificatòries
per als jocs, plaça que està a punt d’aconseguir. El Centre de
Tecnificació de les Illes Balears de Tir amb Arc, ja sap que està
a Eivissa i enlloc de dur el centre de tecnificació aquí, preferim
que se’n vagi allà, entreni amb ells i està més a prop que mai
d’aconseguir la seva participació en els jocs olímpics.

Bé, totes aquestes accions resten obertes i sabem que estam
a disposició i estam xerrant de tots els entrenadors perquè si
tenen qualque acció més, o qualque necessitat específica que no
cobrim per la part normal, (...). (...) és això i això és el programa
Pequín 2008, però el programa Pequín 2008 se suma al
programa de tecnificació de la Direcció General d’Esports per
fer possible que vagin el major nombre d’esportistes de les Illes
Balears als jocs olímpics.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 825/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris d'atorgament de subvencions
per part de la Fundació Illesport.

Per formular la següent pregunta RGE núm. 825/08, sobre
criteris d’atorgament de subvencions per part de la Fundació
Illesport, intervé l’Hble. Sra. Catalina Palau del Grup
Parlamentari Popular, autora de la mateixa per un temps de 10
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La Fundació Illesport va ser
creada els darrers temps de la legislatura anterior del pacte de
progrés, per poder incrementar el suport als clubs i esportistes
d’elit d’aquesta comunitat. Però llavors en aquell moment
només se’n subvencionava uns quants i a més, les ajudes que se
donaven també se feien d’una manera totalment discrecional, a
uns sí, a uns no, una quantitat perquè sí, una perquè no. 

Va ser la legislatura passada, un Govern del Partit Popular,
que va arbitrar tot un seguit de criteris que poguessin regular
l’atorgament d’aquestes subvencions i també d’alguna manera,
aquestes subvencions i beques se varen ampliar, se varen obrir,
se varen democratitzar. Si abans hi havia 4 o 5 becats, o
persones que tenien contractes publicitaris, estic parlant de fa 6-
7 anys, hem vist com al llarg d’aquests anys el nombre s’ha
multiplicat d’una forma espectacular, nombre d’esportistes que
reben ara mateix la subvenció de la Fundació Illesport.
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Nosaltres pensam que aquests criteris estan molt bé. S’han
completat i millorat al llarg dels anys, en funció de l’experiència
i de cada vegada més dades que se podien tenir des de la
Direcció General d’Esports. I hem vist satisfactòriament que
vostè ha iniciat la legislatura dient que continuaria amb aquests
criteris, de fet, les primeres subvencions que ha concedit s’ha
incrementat un 5%, ens sembla molt bé, i també s’ha basat amb
els criteris que havia establert el Govern anterior del Partit
Popular. 

El que voldríem saber és si aquesta continuïtat en els criteris
pensa que serà la línia de futur que seguirà la seva conselleria,
o té idea de fer modificacions en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Conseller té la paraula per un temps
de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo li puc dir
que sí que tenc totalment la intenció de modificar els criteris de
la concessió de beques des d’Illesport i des del (...), sobretot
tenc molt clars que aquests criteris de concessió d’ajudes no les
modificarà ni aquest conseller, ni el seu equip, sinó que obrirem
a tots els tècnics, a totes les federacions i a tots els clubs perquè
puguin opinar sobre aquests criteris. Jo crec que s’han
augmentat molt les ajudes i si perquè n’hi ha moltes li deim que
és democràtic jo estic d’acord, però xerrant amb distints
colAlectius, distints esportistes, distints tècnics, allò que ells ens
diuen és una altra cosa. 

Llavors jo crec que les hem de modificar i les hem de
modificar amb la participació de tots, també la dels grups
polítics, si volen estar a la discussió d’aquests nous criteris i
puguin assistir, puguin veure com establim els criteris de
repartiment dels doblers públics als esportistes. I bé, des d’aquí
convidam a tots els que vulguin participar, prest se posaran en
marxa, però la intenció és modificar segons quines coses.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Palau per un temps de 5 minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament, ja sabem que les
entitats i els esportistes no tenen prou mai, sempre volen més i
més. Sempre estan mirant el que reben ells, però també el que
rep el del costat. Jo li demanaria davant d’aquesta decisió que
vostè avui manifesta aquí d’estar disposat a fer modificacions
i que realment sigui democràtic, que escolti tothom i que procuri
no cometre injustícies si s’elaboren uns nous criteris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica i per un temps de 5 minuts té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Precisament és que jo ho
vulgui fer el més transparent possible l’establiment de criteris
és precisament cercant que sigui el més just possible. Jo crec
que això és allò que a tots ens interessa i allò que defensam. És
que l’esport precisament és mirar el del costat, a veure si ets
capaç de guanyar-li. Però en aquests moments nosaltres el que
hem de fer és intentar que sigui el més just possible i que tots
tenguin els mateixos avantatges i possibilitats.

Jo li puc dir una mica les intencions que tenim perquè veim
que sí va cap aquesta democratització total de la manera
d’establir les beques. Puc dir que referent a les beques cal fer
menció al (...), beques que no són d’alt nivell, sinó que són les
prèvies a les d’alt nivell, per dir-ho d’alguna manera. La base és
la mateixa, però afegim diferents detalls com per exemple la
categoria sub-23, que no s’havia contemplat fins ara i la novetat
és que les federacions podran emprar els resultats dels seus
esportistes a través de la pàgina web de la fundació. Com a
novetat també cream una línia de beca, que és el (...) per a
veterans. (...) fins ara s’han donat a segons quins esportistes,
però també hi ha esportistes veterans que són una altra categoria
i que ja estan per darrera l’alta competició, però també volem
establir un seguit de criteris perquè no només els joves puguin
tenir, sinó que la gent que deixa l’alta competició (...), aquí
tenim molts de campions del món, també la puguin tenir.
Després també tenim la idea de crear aquests dos tipus. I aquests
criteris, pareix que la gent està més d’acord, posar-los a domini
públic i d’aquesta manera posar-los en marxa.

Allà on hi haurà més diferències serà a les beques de
patrocini d’Illesport. Jo crec que la gran diferència és que
aquesta vegada és que se faran dos tipus de contactes per a cada
una de les entitats, un en funció del projecte esportiu i l’altre per
repercussió mediàtica del projecte esportiu. A nivell
d’esportistes, un serà per professionalitzar l’esportista, o sigui
pels seus resultats esportius, perquè sigui un professional que se
pugui dedicar a fer esport, o pugui dedicar el seu temps a fer
esport i no hagi de fer feina a un altre lloc per poder subsistir. I
l’altre per la seva repercussió mediàtica que té... 

A més, a la repercussió mediàtica el que nosaltres volem fer
és que a mesura que un esportista se fa més notable, òbviament
comença a cobrar d’altres llocs, comença a cobrar de l’ADO,
patrocinadors per participar en competicions i demés. Clar,
nosaltres els donam ajudes, però aquestes ajudes moltes vegades
hem d’aconseguir que tenguin un retorn amb imatge. Per
exemple, en Jorge Lorenzo seria la persona ideal per fer un
anunci perquè la gent no begui alcohol, ell quan surt de marxa,
com ha dit sa mare i com ha dit ell, ell no beu i condueix moto.
Possiblement sigui el que millor condueix la moto del món i qui
millor que aquesta persona que expliqui que ell quan surt de
marxa no beu si ha de conduir la moto i això que controla la
moto. Qui millor per aconsellar que quan surts de marxa no
beguis si has de conduir, si el millor del món no ho fa, ho faràs
tu que no condueixes tan bé la moto. Llavors això són els (...) de
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repercussió mediàtica, ja que donam doblers a esportistes que
cada vegada estan més professionalitzats, o per fer el retorn
publicitari, o que ens ajudin en campanyes d’aquest tipus, o per
anar a qualque fira.

Per això (...) nosaltres crec que hem de fer un contracte a 3
anys per donar aquesta estabilitat, a més d’un any que se feia
cada any i aprovant el projecte esportiu amb variables com:
equips base que tengui, els jugadors de les Illes que participin,
el personal professional de les illes que hi formin part, els anys
d’existència del club, com s’ha aconseguit la plaça, si és
comprada o no. I un contracte de repercussió mediàtica,
condicionat a la categoria de l’equip, el palmarès, el pressupost
de la categoria, el (...) de desplaçaments a la península, número
de patrocinadors, entre d’altres. És a dir, ajustar tant les ajudes
d’estructura, com les ajudes d’imatge a les necessitats reals de
cada esport, no només a criteris arbitraris de si donam tants de
doblers a un, hem de donar els doblers a l’altre. Moltes vegades
els doblers que serveixen uns que se desplacen aquí al costat, ho
tenen més fàcil, però el que s’ha de desplaçar a nivell
internacional ho té més complicat. Tot això s’ha de valorar.

Després també valorar si tenen equips inferiors o no tenen
equips inferiors perquè l’estructura de club també compta. Tot
això són els criteris que volem posar damunt la taula perquè
quan aquests professionals que volem que participin (...) ho
puguin fer i no siguin doblers per ajudar a uns, sinó que siguin
doblers per cobrir necessitats reals. Totes les necessitats són
distintes. De totes maneres aquestes (...) les hem d’estudiar.

A nivell d’esportistes individuals, un contracte en funció del
rendiment esportiu, allà on s’assignarà una quantitat en funció
dels resultats i depèn del tipus d’esport que sigui. Dos campions
del món de la mateixa categoria esportiva rebran la mateixa
quantitat i no com abans que no existia criteri. La nostra idea és
que si hi ha dos campions del món... Primer de tot establir un
criteri per saber quin tipus d’esport hem de comptar. Òbviament
tots sabem que no és el mateix un tipus d’esports i uns altres,
individuals. Per tant, haurem de fer un criteri de classificació
d’esports. Però després si dos esports que poden ser molt iguals,
atletisme i natació, si hi ha dos campions del món i un és dona
i l’altre és home, tots dos per ser campions han de cobrar
exactament el mateix. Sigui l’home el que faci atletisme, ja
sigui la dona que faci natació, o a l’inrevés. Això són criteris
que volem fixar perquè tothom ho tengui. Què passa? Que no
són iguals tots els esports, som més olímpics, o que són els que
el propi CSD reconeix com esport d’alta competició, que
esports que són més d’exhibició. Hem de fer una classificació
d’esports, classificació que estam fent i que també posarem en
aquests criteris públics, d’experts. L’EBE està ple dels millors
tècnics que tenim a les Illes Balears i que se puguin fer.

I després segons quin tipus d’esportistes, que pel seu nom
són mediàtics, intentar firmar amb ells un altre tipus de
contracte, un contracte publicitari allà on nosaltres puguem
emprar la seva imatge per poder comunicar, que hi hagi un
retorn. No només donar doblers per donar-los. Llavors a nivell
de clubs donar dos tipus d’ajudes, ajudes per l’estructura de club
i ajudes per poder competir en igualtat de condicions amb altres
clubs de la península. Per altre costat les ajudes que donem als
esportistes, ajudes per professionalitzar l’esport, a l’esportista,
o sigui perquè se pugui dedicar professionalment a l’esport. I
després l’ajuda en publicitat o mediàtica per dir-ho de qualque
manera perquè ens ajuden a tenir un retorn, ja que ells són
figures i líders, gent que serveix de mirall, perquè ens ajudin en
campanyes.

Són els 4 tipus de contractes, clubs, federacions que volem
fer, tenint en compte molts de criteris que fins ara no se tenien
en compte, però que consideram que són molt necessaris per
assegurar que l’esport de les Illes Balears tengui futur. I no al
final acabem dedicant les ajudes a fixar gent de fora, nosaltres
el que volem és que les ajudes que donam des d’Illesport, al
final hi hagi una part que quedi aquí, que se faci l’estructura
aquí, que hi hagi entrenadors que se formin i que els futurs
jugadors tenguin entrenadors amb experiència i que després els
clubs que realment estan estructurats per ser clubs i que donen
una funció, no només esportiva sinó social, tenguin avantatges
a clubs que simplement s’han fet per competir.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 1209/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unificar Basquet Inca, Palma Aqua
Màgica i Basquet Muro.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 1209/08, sobre unificar
el Bàsquet Inca, el Palma Aqua Màgica i el Bàsquet Muro. Per
formular aquesta pregunta intervé l’Hble. Sra. Catalina Palau i
Costa del Grup Parlamentari Popular per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa uns mesos
vàrem veure en premsa que vostè havia proposat a tres equips
de bàsquet de Mallorca, Bàsquet Muro, Palma Aqua Màgica i
Bàsquet Inca, els dos darrers juguen a la categoria LEB, la
possibilitat de fusionar-se en un sol equip que s’anomenaria
Mallorca Bàsquet, o Bàsquet Mallorca, i que tendria opcions de
competir a la lliga ACB, i ens agradaria que ens explicàs els
motius concrets que el van portar a prendre aquesta iniciativa i
també en quin punt es troba actualment aquest procés
d’unificació de tres clubs en un.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el conseller d’Esports i
Joventut, Sr. Cañellas, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el motiu és un i és
bastant concret: jo crec que a nivell de matèria esportiva i
sobretot a nivell de clubs externs a la conselleria, o sigui, clubs
que no són nostres sinó que són iniciatives privades, encara que
després siguin amb caràcter públic i demés, l’únic que hem
d’aconseguir o el que hem de fer des de la conselleria és donar
opcions. És a dir, en aquells moments ells estan..., hi ha qualque
club que està ficat en un problema econòmic gros, altres que
tenen problemes de continuïtat, que tenen problemes de
manteniment de categoria i demés, i ells tendran una sèrie
d’opcions, ells estan barallant una sèrie de possibilitats per
poder aconseguir un patrocinador, per poder continuar
mantenint la categoria i demés.

Llavors aquesta conselleria creu que no ha de ser gens
intervencionista, no pot anar allà i dir: “Eh!, feis això”, sinó que
la nostra idea és donar una opció més perquè ells amb totes les
opcions -anar junts, anar separats, cercar un patrocinador,
baixar- puguin fer els seus comptes. Jo crec que qualitat és tenir
possibilitat de triar, i aquesta conselleria el que ha donat és una
possibilitat més. Jo crec que és el més adequat possible.

A més una possibilitat que té dues característiques molt,
molt, també estudiades. Una és que nosaltres no volem fusionar
tots els equips, el que volem és que hi hagi a cada una de les
ciutats on ara hi ha bàsquet que es mantenguin les categories
inferiors, perquè òbviament si desapareixen les categories
inferiors tampoc no serveis, o sigui que estaríem en les mateixes
que he explicat abans; llavors això és una de les coses que està
damunt la taula. La segona cosa que està damunt la taula és que
aquesta fórmula ha de ser reproduïble per qualsevol club o per
qualsevol grup de clubs que la vulguin fer, és a dir, si dos equips
de voleibol també la volen fer també els hem de donar la
possibilitat que ho puguin fer. 

Llavors nosaltres en cap moment ni hem promès doblers per
damunt del que estan rebent ara, ni hem promès, diguem, que
eixugaríem el deute si s’ajuntassin; simplement els hem dit que
amb la condició que mantenguin les categories inferiors
nosaltres, si presenten un equip únic per competir a categoria
(...), el que els mantendrem serà la suma de les ajudes que ells
individualment tenen; si van tots tres junts idò els donarem la
suma de tots tres, si van dos i un queda fora, idò al que queda
fora li donarem l’ajuda que li pertoqui i als altres dos els
donarem la suma de les ajudes que tenen per separat. Llavors si
dos equips de voleibol, per dir qualque cosa, també es volen
ajuntar, idò s’ajunten per fer un equip de competició nacional
fort, mentre mantenguin les categories inferiors ajuntarem les
dues ajudes. D’aquesta manera cap equip de les Illes Balears no
tendrà, diguem, una..., estarà diguem perjudicat o aquest estarà
més afavorit per damunt dels altres.

Llavors aquesta ha estat la motivació. La motivació ha estat
crear opcions perquè ells tenguin una possibilitat més a l’hora
de triar quina porta volen collir per al seu futur, i després amb
les característiques que l’esport balear no quedi perjudicat i que,
diguem, no hi hagi una discriminació positiva a favor d’aquests
clubs en relació als altres clubs.

Per ara jo li puc dir que les passes que s’han fet fins ara han
estat, bé, en primer lloc el director general d’Esports es va
reunir per separat amb cada un dels presidents dels clubs per
conèixer de primera mà quina situació econòmica real tenien i
quina era l’estructura esportiva de cadascun d’ells; la situació
econòmica ha estat una de les coses que ha posat en marxa
aquest procés, sobretot perquè pel que hem estat parlant amb
totes les entitats esportives es preveu que hi haurà una crisi de
patrocini esportiu. Llavors clubs que ja tenen problemes
econòmics, si se’ls suma una crisi de patrocini, idò tendran
problemes per subsistir, i el que nosaltres hem volgut donar és
una possibilitat més perquè ells puguin triar cap on volen cercar
la seva solució.

Posteriorment el director general es va tornar a reunir per
separat amb cada un d’ells per proposar-los el suport econòmic
del projecte unificat amb totes les condicions que s’han citat en
moltes ocasions, que són la suma de les ajudes que ells tenen
per separat, i només això des d’aquesta conselleria, i, per l’altre
costat, que la condició és que mantenguin les categories
inferiors a cada una de les ciutats on ells estan jugant
actualment. Seguidament es va dur a terme una reunió a la qual
assistírem els representants dels tres equips, el director general
i jo, i on es va acordar que les gerències tècniques dels equips
prepararien un document unificat, base per poder començar a
treballar a partir d’aquesta proposta, o sigui, nosaltres no
volem..., fins aquí vàrem intervenir, l’únic que els vàrem donar
va ser una opció més, i a partir d’aquest moment havien de ser
ells que es posassin d’acord on jugar, amb quins colors jugar,
nom de l’equip, a quina categoria..., és a dir, eren ells perquè era
una opció que els donàvem a ells, no era una opció que
imposava la conselleria.

El director general d’Esports va mantenir una sèrie de
reunions per separat amb la Federació Balear de Bàsquet, amb
el Consell de Mallorca i amb els regidors d’esports de Muro,
Inca i Palma per conèixer les seves opinions respecte del
projecte, i inicialment totes les institucions donaven suport al
projecte, per veure si de principi tendríem un problema i, bé, va
parèixer que no tenien cap problema i vàrem posar en marxa
aquesta opció.

Després de les primeres reunions entre els clubs, el Bàsquet
Muro públicament va mostrar la seva disconformitat; el director
general d’Esports es va tornar a reunir amb la directiva del club
per conèixer les seves impressions, i el varen informar que no
es volien desvincular totalment del projecte, però que existia
una sèrie de punts que per a ells són vitals, com mantenir la seva
plaça LEB plata. Nosaltres estam d’acord, perquè l’estructura
esportiva que s’hagués de mantenir era una cosa que havien de
decidir ells. 
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Totes les accions abans esmentades es varen desenvolupar
en el mes de gener. La darrera setmana de febrer el director
general d’Esports va tornar contactar amb cada un dels clubs per
saber en quin punt es trobaven les seves gestions sobre el
document que s’havia preparat. El Bàsquet Palma li va
comentar que si no s’arribava a un consens estaven disposats a
iniciar una etapa en solitari aprofitant l’equip que ja tenen a
EBA sempre que comptassin amb el suport institucional i el
d’una sèrie de patrocinadors que li poden donar suport. Es va
acordar que el mes de març es mantendria una nova reunió entre
els tres clubs i la conselleria per determinar si el projecte
continuava o no. Mentrestant, a part de totes aquestes reunions
del director general amb els clubs, hi ha hagut altres reunions
entre ells; em pareix que hi ha hagut més de 30 reunions en què
s’han reunit els tres gerents, els tres presidents, contactes
telefònics i demés, per això estaven negociant la proposta.

El mes de març es va celebrar aquesta reunió i es va arribar
a un principi d’acord en una sèrie de punts com són: creació
d’un projecte nou i no d’una fusió a partir de la creació d’una
SAT oberta a la participació social, amb una part institucional
que cobria aproximadament un terç del pressupost, un altre terç
del pressupost que haurien de cobrir els clubs amb patrocinadors
propis, i un altre terç que restava pendent de la implicació del
Consell de Mallorca, els ajuntaments i altres patrocinadors
institucionals al marge d’aquesta conselleria. Aquest darrer punt
era el que havia de marcar la viabilitat del projecte, ja que
significava que existeix una implicació social que desitjava un
projecte nou, és a dir, sense una solució econòmica òbviament
era inútil arrencar un projecte que després tendria un gran
problema econòmic. Tots el punts conflictius, com són la seu de
joc, la categoria de l’equip base, el nom, etc., es discutirien una
vegada completat el pressupost. Es va marcar un mes de termini
per intentar cobrir el pressupost, i es va acordar una nova reunió
per a principis d’abril, que es farà dia 10 d’abril. 

Entre tot això es va disputar el derbi Palma-Inca, que va
posar de manifest el desacord de les aficions i de les directives;
públicament cada part ja ha manifestat les intencions que Inca
i Palma no poden anar junts dintre d’un mateix projecte, però
encara resta la propera reunió perquè es faci pública o no la
ruptura definitiva de les negociacions. És a dir, dia 10 veurem
si els clubs definitivament tanquen aquesta opció que els vàrem
donar i decideixen afrontar les seves situacions esportives i
econòmiques per separat, o amb la fusió, diguem, o amb la
creació d’un projecte unificat entre l’Inca i el Muro, que pareix
que ara és l’opció que, pel que dic, els mitjans de comunicació
estan transmetent que es pot fer.

Això han estat les passes que hem donat, això ha estat el
meu motiu, el motiu era donar una opció més per saber..., o
perquè ells tenguessin una opció més a l’hora de prendre
decisions cap on volen solucionar els seus problemes econòmics
i esportius. I aquestes han estat les passes que hem fet. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Palau, té la paraula per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que esperava
ansiosa la seva explicació, perquè des del primer moment que
vaig veure aquest tema no li trobava cap lògica, no entenia per
què el Govern havia emprès aquesta iniciativa que, de fet, crec
que ha estat la iniciativa més innovadora des que vostè du
governant, i jo des del principi li augurava un fracàs estrepitós
i crec que els fets m’estan donant la raó.

Pens que s’ha malbaratat un temps i unes energies en una
cosa que no pot funcionar mai, no pot funcionar mai perquè és
una proposta que no té base sòlida, que només es basa en els
criteris econòmics, que deixa de costat la massa social que dóna
suport a cada un d’aquests equips, d’aquests clubs; no es té
compte la seva afició, tampoc no s’ha tengut gaire en compte la
base que poden tenir per davall cada un d’aquests clubs, i
tampoc ara mateix la qüestió del patrocini, els patrocinadors que
solen tenir o que tenen, a part del Govern balear, són
patrocinadors locals, ja siguin públics o privats, i jo no entenc
com pot casar tot això. Crec que és una barbaritat i que no serà
extrapolable tampoc a altres esports. Jo no ho sé, s’hauran de
veure les circumstàncies de cada un però crec que en el cas del
bàsquet i d’aquests tres clubs és totalment impossible, perquè a
més si són patrocinadors, els interessos que hi pot tenir cada
municipi, cada ajuntament en aquests casos, no seran els
mateixos si es constitueix un sol equip. Els interessos de les
entitats, de les empreses privades que els estan ara
subvencionant tampoc no seran els mateixos, tot això variarà. I
jo crec que vostè els anava a donar 1 milió d’euros, que era
aproximadament la suma de les subvencions que ara reben.
Encara que ells aconseguissin 1 milió d’euros més de
subvencions d’altres patrocinis tampoc no crec que sigui
suficient aquesta quantitat per accedir a una plaça a la lliga
ACB. De fet hi ha altres equips a nivell nacional que tenen 5 i
6 milions d’euros de pressupost i no estan jugant en aquesta
lliga.

Tampoc el que és del tot impossible ja és ajuntar l’afició,
ajuntar les diferents masses socials de cada un d’aquests clubs,
això crec que ni és plantejable perquè és del tot i absolutament
impossible, i els objectius esportius que puguin tenir cada un
d’ells també. Tot això no quadra de cap manera. I la instalAlació,
on és que han de jugar?, en el Palma Arena, a Inca, a on?

I ja el tema del deute, els avals que pugui tenir en aquests
moments cada un d’ells per sostenir els deutes respectius que
tenen, tot això..., com podria quedar en cas d’aquesta
unificació? Per tant, bé, crec que, com li he dit abans, hem estat
malbaratant temps i energies en una qüestió que vostè diu que
no és imposada però, bé, s’ha fet aquesta oferta i jo crec que no
hi ha cap possibilitat que arribi a bon port. No és que sigui
difícil, pens que és impossible i que no sé si fins i tot podríem
dir que ha estat una irresponsabilitat per la seva part haver fet
aquesta proposta.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller té la paraula per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo el que crec que
hagués estat una total irresponsabilitat hagués estat no intentar
ajudar el bàsquet. Vostè creu que hagués estat millor deixar-los
a la seva sort i jo crec que no, jo crec que precisament havíem
d’ajudar en el que fos, d’una manera no intervencionista, com
he dit, i d’una manera d’intentar posar totes les opcions
possibles perquè ells poguessin trobar la seva via. Jo crec que sí,
que la responsabilitat nostra és ajudar, i a més estic molt content
d’haver fet això, perquè si no hagués fet això hagués tengut la
sensació que deixava tres equips, tres aficions, tres ciutats sense
la possibilitat de tenir una opció més de poder mantenir el
bàsquet a cada una de les seves ciutats.

Vostè diu que és impossible. Ho sent, és possible, i de fet ha
estat molt possible, i de fet hi ha equips que estan jugant a
l’ACB que són el fruit de fusions. De fet hi ha una illa,
Menorca, que un equip que va pujar a l’ACB i que està a un lloc
en concret, que era un colAlegi a una ciutat, té el suport de totes
les ciutats de l’illa de Menorca. Llavors el tema de les aficions
en un moment determinat, quan hi ha un projecte ilAlusionant, es
lluita, i de fet a l’illa veïna, a una de les nostres illes menors,
està passant.

Precisament el que he estat explicant al principi és que
nosaltres no volíem intervenir, el que nosaltres volíem és que
ells es posassin d’acord i que nosaltres donàssim una opció més.
Amb aquesta opció que nosaltres donàvem el que fèiem és que
ells mateixos valorassin la possibilitat de la seva fusió; jo no ho
he valorat, si ho hagués valorat potser hagués dit “per nassos
vos heu d’ajuntar”, però jo no som d’aquest caràcter, i aquest
govern fa aquestes coses, dóna la possibilitat que siguin ells que
triïn i que trobin la seva millor manera de solucionar aquest
problema, i això és precisament perquè comptàvem amb les
aficions; però qui coneix millor les aficions que els mateixos
directius del seu club?; a posta eren ells que tenen la decisió per
triar, i ells em diran si ho volen fer o no ho volen fer, però seran
ells. El joc, la camiseta, el color, tot el que vostè vulgui; a posta
són ells els que triaran, i no serà aquesta conselleria que
imposarà res, com moltes vegades se’ns ha imposat en el passat,
no només a nivell esportiu sinó en altres coses.

Llavors jo crec que no és una irresponsabilitat. De totes
maneres jo no crec que sigui una irresponsabilitat, és tot el
contrari, és un encert donar una possibilitat més a tres equips
perquè tenguin una possibilitat més de triar cap on volen dur el
seu futur. Si no la trien idò no la trien, no passa res; nosaltres els
hem donat la possibilitat, estarem devora ells amb les altres
opcions, també els ho hem dit. Això és la riquesa moltes
vegades de la política, és poder donar moltes opcions a la
ciutadania perquè ella pugui triar cap on vol anar perquè a ella
li interessi millor. Això jo crec que és la democràcia i no
imposicions que potser jo hagués pogut fer però no he volgut
fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Li agraïm la seva assídua presència
en aquesta comissió, a vostè i als seus acompanyants.

II. Proposició no de llei RGE núm. 811/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a formació de
persones adultes.

I passam ara al següent punt de l’ordre del dia, consistent en
la proposició no de llei RGE núm. 811/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació de persones adultes.

Per defensar la proposició no de llei intervé, per part del
Grup Parlamentari Popular, la diputada Sra. Feliu per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. La passada legislatura es va
aprovar en aquest parlament la Llei 4/2006, d’educació de
persones adultes, ja que el govern anterior va valorar d’una
forma important que era molt necessari cobrir la demanda de
formació, una demanda que afortunadament és una demanda
creixent, per a les persones que per diversos motius no havien
tengut accés a la formació precisa i que una vegada passats els
anys s’adonen que han de menester i que poden accedir a tenir
una millor formació.

Aquesta llei instrumenta els mecanismes necessaris que fan
possible aquesta formació de tal manera que es precisa a la llei
la necessitat, en primer lloc, del desenvolupament reglamentari
corresponent; en segon lloc precisa també la llei la definició
d’un mapa escolar que contempli la situació dels recursos i de
les demandes relatives a l’educació d’adults; en tercer lloc la llei
també precisa del desenvolupament de currículums per al
desplegament de l’esmentada formació; i, en quart lloc,
l’establiment de centres de formació professional en combinació
amb les escoles d’adults.

Lamentablement a dia d’avui encara no s’ha fet res, no s’ha
impulsat d’una forma decidida el desenvolupament normatiu i
de gestió que faci possible que es dugui a terme aquesta llei, que
s’apliqui aquesta llei, una llei que jo estic ben segura que ens
interessa que entri en funcionament el més aviat possible i ens
interessa, n’estic convençuda, a tots. Just per això des del Grup
Popular presentam aquesta proposició no de llei, una proposició
que es concreta en dos punts: un primer punt que diu que aquest
parlament insta el Govern de les Illes Balears a promoure les
accions necessàries per fer realitat la llei d’adults impulsant el
desenvolupament normatiu, especialment els aspectes
curriculars i relatius al mapa escolar, així com tot allò relatiu a
la inserció de la formació professional en els programes de
formació d’adults i de l’accés a la Universitat. I en segon
aquesta proposició no de llei també concreta que aquest
parlament insti el Govern a presentar al Parlament en el termini
de dos mesos un programa de desenvolupament de les normes
relatives a la Llei d’educació de persones adultes, amb un
cronograma de terminis en el qual cadascun dels objectius
s’haurà d’anar assolint.
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Jo voldria insistir en el fet que aquesta llei és molt
important; és una llei, a més, que va comptar amb un ampli
consens en aquest parlament, una llei que va ser valorada de
forma molt positiva, va ser valorada com una bona llei per part
d’alguns dels diputats que en aquell moment estaven a
l’oposició i que ara estan donant suport al Govern, i esper que
continuïn pensant que aquesta llei és realment una bona llei i
una molt important llei, i a més és una llei crec jo especialment
important per a aquesta comunitat, allà on l’índex
d’abandonament escolar és desgraciadament molt alt. D’aquesta
manera crec que es dóna l’oportunitat de reprendre els estudis
a les persones que en el seu moment, com he dit abans, els varen
deixar i que es troben ara amb la possibilitat de poder tornar a
reconduir la seva formació. A més també és una llei que va dins
la línia de la normativa europea del dret de la formació per a
tota la vida, del dret a l’aprenentatge al llarg de tota la vida. 

Jo crec que aquesta proposició no de llei cerca el consens,
esper tenir el consens de tots els grups, perquè l’únic que
demanam és que comenci el més aviat possible; esper que
estigui dins els plans de la mateixa conselleria, perquè la veritat
és que és una llei molt necessitada i amb molta de demanda,
afortunadament, per part de les persones adultes d’aquesta
comunitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt intervé
la Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria començar
recordant el fet que, quan es va promulgar, es va publicar
aquesta llei en el BOIB, la rebuda que va tenir dins la comunitat
escolar d’aquest..., per tant de fa dos anys, que es va rebre amb
una gran satisfacció quan es va publicar aquesta llei. Clar, en
aquell moment la comunitat educativa no fèiem el seguiment tan
estricte de com havia anat el debat de la llei, totes les esmenes
i tota la feina que hi va haver al voltant d’aquest tema, però sí
com es va rebre la notícia, i es va rebre amb una gran satisfacció
perquè no hi havia dubte que tota la comunitat educativa en
aquells moments sabíem i sabia que era del tot necessària i que
per tant s’havia de donar sortida a unes necessitats que tenia la
comunitat autònoma i que per tant en aquell moment no estaven
cobertes.

Per tant existia aquesta necessitat d’aquesta legislació
perquè òbviament des d’aquestes illes s’ha evolucionat, s’ha
canviat, i tots els canvis que ha patit a nivell de població a nivell
de sectors econòmics òbviament fan que cada vegada s’hagin de
preparar, s’hagin de buscar solucions a tots aquests nous reptes
que tenim. Per tant també érem conscients més que mai del
fracàs escolar que viuen i que encara continuen vivint aquestes
illes i que per tant fa molta falta, feia molta falta aquesta
legislació perquè totes aquestes persones que d’una manera
normal no han pogut seguir els seus estudis d’una manera
regular es puguin també reenganxar al llarg de la seva vida a
allò que són els estudis.

També tenim òbviament una població adulta amb uns nivells
molt alts sense estudis, i per tant això d’aquí també és
desavantatjós a l’hora de competir dins el mercat laboral. Per
tant per totes aquestes raons fa falta i feia molta falta la
necessitat que s’establís aquesta llei d’ensenyament per a adults.

També m’agradaria remarcar que òbviament avui en dia,
durant el segle XXI en què estam, cada vegada més les persones
necessitam formació permanent, és a dir, cada vegada les noves
circumstàncies socioeconòmiques obliguen a aquest canvi de
feina i per tant a una nova formació contínua. També voldria
recordar que la Unió Europea, per exemple, centra esforços en
programes molt importants de formació d’adults, com és el
Lifelong Learning, i per tant tot allò que és l’ensenyament a
través de la vida.

Sí que he de dir, però, que el Partit Popular en aquesta llei,
en aquesta proposició no de llei demana que es desenvolupi tota
una sèrie d’aspectes curriculars, és a dir que fa referència al
mapa escolar, al currículum, a la formació del professorat, a
l’accés a la Universitat...; és a dir, jo crec que realment allò que
demana és que es desenvolupi aquesta llei. Efectivament
pensam que s’ha de desenvolupar la llei perquè està clar que es
necessita i que és evident aquesta necessitat, i l’única sorpresa
una mica d’aquesta diputada és que..., no ho sé, sembla com si
ens haguessin entrat una mica les presses ara. Tant de bo quan
es va publicar la llei fa dos anys i que tota la comunitat
educativa estàvem ilAlusionats s’hagués començat a
desenvolupar aquesta llei, però com sempre més val tard que
mai i per tant celebram que estiguem d’acord en el fet que s’ha
de tirar endavant aquesta llei.

Per tant també m’agradaria, però, reconèixer que el Govern
sí que ha iniciat la seva feina al voltant d’aquesta llei. És cert
que ha començat diríem d’una manera, diríem, lenta i una mica
gradual, que és també el temps que duim de govern, però sí
reconèixer que ja s’han iniciat les feines al voltant d’aquesta llei
i que per tant hi ha tota una sèrie de normatives que s’han
començat a desenvolupar i que esperem que arribin a bon port.
Podria posar com a exemple que s’ha constituït el Consell de
l’educació i formació permanent, tal com indicava el títol IV de
la llei, i que també s’està ja en converses amb totes les
corporacions locals per tal d’anar establint el mapa escolar que
ha de regir òbviament la formació de les persones adultes.
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Per tant així, anant acabant, m’agradaria animar el Govern
a continuar endavant amb aquest desenvolupament de la llei,
reconèixer la importància de la llei i donant suport a aquesta
proposició no de llei del PP, però allà on m’agradaria fer una
esmena de substitució del text, perquè pens que també seria
convenient que la feina que ha començat el Govern es pugui
veure reconeguda d’alguna manera. Per tant recomanaria,
donaria suport a l’esmena, a una esmena de substitució on es
digui que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar duent a terme les accions necessàries
per fer realitat la Llei 4/2006, sobre formació de persones
adultes, impulsant el seu desenvolupament normatiu,
especialment els aspectes curriculars i relatius al mapa escolar.
Seria aquest redactat en el primer punt, i en el segon punt seria
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament el més aviat possible...” -seria
substituir el terme dels dos mesos del cronograma senzillament
per l’expressió “el més aviat possible”- “...un programa de
desenvolupament de les normes relatives a la Llei 4/2006, de
formació de persones adultes”.

Per tant en aquests termes sí que donaríem suport a aquesta
proposició no de llei que presenta el PP. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina
té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina coincideix amb la
valoració general i la necessitat d’incidència en aquesta matèria
que ha fet la diputada Esperança Marí, per tant no reiterarem els
seus arguments.

I en relació a les qüestions concretes que fa la proposició no
de llei, efectivament coincidim amb les esmenes que es
presenten. En el primer punt hi estam d’acord, però pensam que
manca introduir que el Govern ja hi està fent feina i ja ha duit a
terme una activitat sobre aquest desenvolupament d’aquesta
important llei. I en el segon punt evidentment el nostre grup
parlamentari no pot acceptar un termini tancat; per tant si aquest
segon punt es canvia i no es fixa un termini tancat, hi podríem
donar suport; si hi ha un termini tancat, no hi podrem donar
suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pens també que ja és difícil afegir-
hi més arguments, sobretot perquè, com ha apuntat la mateixa
portaveu del Partit Popular, estam d’acord tots i hi va haver un
ampli consens a dur a terme aquesta llei d’educació de les
persones adultes. Per tant insistir més en el caràcter de dret
humà fonamental que s’ha donat a l’educació, i ja no només a
l’educació estrictament per a menuts com a inserció dins la
vida..., dins una primera etapa, sinó com una ciutadania activa,

com una participació, com una formació contínua, com un
millorament personal de tot ordre, no només diguem-ne de cara
al treball sinó en qualsevol ordre del coneixement, jo crec que
hi ha aquesta voluntat per part de tots.

La implementació de la llei és evident que era important. Jo
en aquest sentit de la unanimitat volia també referir que no
només era política, que era el mateix consell escolar, que ara ja
fa tres anys perquè va dur una tramitació relativament llarga,
perquè va ser el 2005, abans del curs 2005-2006, per tant el juny
del 2005, que el consell escolar havia donat el suport a la llei
per unanimitat, i per tant hi havia tot un treball que per ventura
hauria estat madur per implementar-se aviat. Jo que crec i som
també evidentment favorable a aquesta llei, som dels que pensa
que moltes d’aquestes actuacions d’activitat pública són més
necessàries les actuacions que la legislació. La legislació de
vegades ha d’aclarir algun concepte, però en general l’important
és posar-hi recursos, posar-hi l’organització i dur-ho a terme
molt més que a vegades el sus que representa un instrument
legislatiu que en poques ocasions és realment un element
estrictament necessari, sí que ho era la llei com a instrument i
tot el que aporta, però en qualsevol cas el que sí que havia de
representar era un canvi notable i en aquest sentit encara hi falta
feina. 

També pensam, ja s’ha apuntat, que cal aquest
reconeixement a la feina feta per dur a terme i per impulsar les
tasques, tant les que ja han sortit a la llum com les que són
imminents i que per part del Govern se’ns han apuntat que estan
a punt de dur-se a terme i per tant aquest reconeixement que
s’està treballant ens pareix positiu, però encara trobam més
positiu que el Parlament, per unanimitat, insti a promoure més
accions, més intensitat per dur-les a terme i, per tant, el punt
primer ens pareixeria molt positiu que fos aprovat per tots els
grups. 

Per ventura, a més de la precisió que ha apuntat el Grup
Mixt i la diputada Sra. Marí, jo fins i tot crec que guanyaríem en
algun element de redacció perquè la Llei d’adults, adults és una
cosa tan amplia que crec que valdria la pena citar-la pels seus
termes com ho fa l’esmena i també hi ha dos especialment
seguits que més que emfàtics resulten un poc cacofònics i crec
que, tot i que són termes menors respecte del que és la
proposició, crec que també aquesta aportació al primer punt la
milloraria i nosaltres ens sentiríem més còmodes votant a
l’esmena tal i com ha estat plantejada, de substitució, que jo
crec que el contingut es manté talment el que pretenia el Grup
Popular duent-ho a terme. Així ho interpretam, honestament, per
part del BLOC per Mallorca i PSM-Verds de Menorca.

Per altra banda, el punt segon sí que no només jo crec que és
un terme de terminis sinó que així com ens pareix bé, podria ser
una possibilitat, que hi hagi aquest debat al Parlament no
necessàriament no s’ha de fer en els termes que planteja aquesta
proposició no de llei. Jo dic que l’important és que es dugui a
terme, evidentment, el Parlament, el Reglament té tots els
mecanismes perquè es debati allò que convengui o que cada
grup consideri oportú en aquest parlament, però establir aquest
pla o un programa de desenvolupament estricte, però que sigui
remès a aquest parlament debatut amb una determinada fórmula
és una possibilitat que té el Govern, però pens que n’ha de tenir
altres i no compartim que aquest parlament li hagi de
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circumscriure la fórmula de debat d’aquestes actuacions i ja,
com s’ha afegit més encara, el termini que es planteja.

Per tant, nosaltres pensam que seria bo mantenir la
unanimitat en l’impuls d’aquesta llei i mantenir, per tant,
l’acord que es va mantenir, el consens en la seva redacció, això
es podria formalitzar, entenem, amb l’aprovació del primer punt
i, evidentment, convidar el Partit Popular que, amb
independència que aquest segon punt no s’aprovi, continuï amb
la seva tasca de dur el debat a aquest parlament i per part de tots
els grups també contribuir-hi en la mesura que trobem oportuna
o necessària de fer qualque recordatori o qualque suggeriment
al Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats i
diputades. Debatem avui una proposició no de llei en la qual tal
com ja hem pogut observar en altres ocasions, el Partit Popular
insta el Govern a desenvolupar una llei promulgada durant la
legislatura anterior. Curiosament quan s’analitza el moment en
què la llei va entrar en vigor es veu que el partit governant en
aquell moment va tenir més temps per fer el que ara es demana
que el temps que ha tengut el Govern que ara gestiona la
comunitat autònoma. 

La Llei 4/2006, d’educació i formació permanent de
persones adultes de les Illes Balears, va entrar en vigor dia 7
d’abril del 2006, i el Partit Popular va governar fins el mes de
maig del 2007, és a dir, va tenir tretze mesos per desenvolupar
aquesta llei. El nou govern porta en el seu exercici nou mesos,
set quan el PP va signar la proposició no de llei. És evident que
el Partit Popular podria haver demostrat el seu interès ja en
l’educació de persones adultes durant el temps en què exercia la
seva responsabilitat, però ja vàrem sentir el mateix en altres
ocasions, com per exemple, la Llei de museus que es va dir aquí
al Parlament que no es desenvolupava, i el PP va tenir tota una
legislatura per fer-ho i no ho varen fer. Per cert, tampoc no crec
que va dotar pressupostàriament aquesta Llei 4/2006 l’any 2007
amb les partides que podien haver fet possible aquest
desenvolupament. 

De totes maneres aquest grup també creu que la funció de
les escoles de persones adultes a la societat actual és primordial,
ja no es tracta únicament de cobrir les necessitats
d’ensenyament reglat bàsic, de formació professional específica
o de batxillerat per a aquelles persones que no les varen poder
adquirir a la seva infantesa o joventut. Actualment són una eina
de lluita contra el fracàs escolar, com s’ha dit aquí, perquè dóna
solucions en aquest aspecte i sortida per a aquells joves que no
varen poder assolir un títol sense el qual les seves opcions
laborals i de creixement personal són molt minses. Diríem que
són una segona oportunitat de tornar al sistema educatiu, a més,
també són importants en la integració de les persones
immigrades que arriben al nostre país sense titulacions i
necessiten una formació mínima per accedir a una feina que no

sigui la del servei domèstic o la de mestressa de casa, per posar
uns exemples. 

Per altra banda no és gens menyspreable la funció
integradora entre aquests colAlectius més desfavorits que no han
pogut adquirir una educació mínima i aquells altres que cerquen
a l’escola de persones adultes una formació permanent en noves
tecnologies, idiomes, etcètera. Són, en definitiva, espais de
relació i d’igualtat d’oportunitats en el món de l’educació, però
per entrar al fons de la proposició no de llei diríem que el que es
demana al Govern que especialment es desenvolupin aspectes
curriculars, el mapa escolar, la inserció de la formació
professional i l’accés a la universitat i també que es faci en uns
terminis concrets. 

Quant a la primera proposta de la proposició no de llei
difícilment no es pot donar suport al fet que es faci un
desenvolupament d’una llei per part d’una administració que per
una altra banda està obligada a fer-ho, però nosaltres també hem
cercat informació del punt en què es trobava el
desenvolupament reglamentari actualment al Govern i per la
informació que disposam sabem que la conselleria treballa en
aquests moments en el desenvolupament del títol IV,
concretament de l’article 19, que parla de l’assessorament, la
participació i la cooperació, preveient la creació durant l’any
2008 ja de la figura del consell d’educació i la formació
permanents i que serà aquest consell el què ha d’informar
després les disposicions de caràcter general que s’hagin de
dictar. També es treballa per desenvolupar la normativa relativa
a la formació bàsica de les persones que ja s’ha d’aplicar a partir
del proper curs i que serà la que reguli l’ensenyament i el
desplegament curricular. Així mateix es treballa amb l’anàlisi
de les necessitats existents a les nostres illes sobre aquesta
matèria juntament amb les corporacions locals per tal d’elaborar
el mapa escolar. 

Per cert, i ara que parlam de les corporacions locals, crec
que també és el moment de deixar constància i fer un
reconeixement a la seva tasca quant al manteniment de les
escoles i la seva colAlaboració decidida en la implantació i el
manteniment d’aquest tram educatiu als seus municipis. Tant la
LOE com també la llei de la qual parlam, d’educació i formació
permanent de persones adultes de les Illes Balears, parlen de la
seva necessitat de conveniar amb les corporacions locals
l’educació de persones adultes, però aquí observam alguna
incoherència per part del Grup Popular, i es posa de nou de
manifest, quan en el moment que governaven no varen aplicar
la llei en aquest aspecte i l’any passat, per exemple, no es va
poder signar el conveni entre la Conselleria d’Educació i
Cultura i el Consell Insular de Menorca perquè la partida
dedicada a això havia desaparegut i havia estat utilitzada per
pagar altres coses, crec que neteja o gasoil als centres. Aquest
conveni era per dedicar recursos a l’alfabetització de la llengua
catalana, cosa que l’article 6.2 de la llei diu que: “tindran la
consideració d’actuacions prioritàries en aquest camp aquelles
que condueixin a promoure la preservació i el desenvolupament
de la llengua catalana i de la cultura pròpia de les Illes Balears”.
És a dir, que era prou important. 
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Coneixem bé el cas de Menorca i els convenis entre el
Govern balear i el consell insular, entre aquest i els ajuntaments
i també entre els ajuntaments i l’associació de persones adultes
que s’ocupa de l’ensenyament no reglat que ja són una constant
des de fa molts d’anys. Aquests convenis complementen el
professorat i les activitats formatives no formals, sabem que pel
2008, per exemple, hi ha previst pel Consell Insular de Menorca
344.000 euros en aquesta qüestió. 

Per altra banda ja fa molts d’anys que l’escola d’adults de
Menorca fa cursos de preparació per a les proves d’accés a la
universitat, a la UIB, així com també per a l’accés als cicles de
formació professional, actualment, també, s’imparteixen mòduls
monogràfics de formació professional com administratiu o
auxiliar d’infermeria de manera que un professor després de la
Conselleria d’Educació i Cultura avalua els alumnes. Això és
aprofitat no tan sols per les persones que volen accedir a una
feina relacionada amb aquestes matèries sinó també per aquelles
que ja estan fent feina sense titulació, cosa molt freqüent entre
els auxiliars de clínica, per exemple. No sempre és necessari ni
possible tenir un títol i és per això que ara la demanda de
l’escola és poder fer mòduls de qualificació professional, per
exemple en el camp sociosanitari o en el camp de l’educació
infantil com parlàvem fa unes setmanes. Per tant, la seva
regulació no introduirà en realitat cap cosa nova, però no tenim
problema, per tant, per votar a favor d’aquest primer punt.

Quant a la segona proposta del Grup Popular que és la de
donar un termini de dos mesos per presentar al Parlament un
programa de desenvolupament de les normes amb un
cronograma de terminis clarament seria rebutjada pel nostre
grup ja que considera que malgrat que una de les competències
d’aquest parlament és el control del Govern, la Conselleria
d’Educació i Cultura no ens ha donat cap motiu encara per
pensar que no desenvoluparà la llei en els terminis que siguin
raonables. És per totes aquestes raons que nosaltres també
estalonaríem la nova redacció que ha proposat la diputada Sra.
Marí que ens sembla molt més adequada a la realitat actual.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Feliu?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Rita, la veritat és que el meu
grup ha fet una proposició no de llei en el sentit de cercar el
consens, que crec que el tendrem, en el sentit de fer feina i en el
sentit de voler impulsar. No tengui cap dubte que des del Grup
Popular, des del Partit Popular, tenim molt d’interès que aquesta
llei es dugui a terme, molt, o sigui no ens acusi que el Grup
Popular no té interès que no es dugui a terme perquè si no, no
haguéssim fet aquesta llei que li vull recordar a vostè que el
govern del Partit Popular és qui va dur a terme aquesta llei. 

No em parli d’altres lleis, no em parli d’altres històries, la
veritat és que no vénen al cas. Volem impulsar que aquesta llei
que va tenir un ample consens en aquest parlament continuï, es
desenvolupi, pugui arribar a bon port i que tota la gent que
espera aquesta llei pugui beneficiar-se i pugui haver-hi molta
més gent formada en aquesta comunitat o no? Vull dir aquesta
és la qüestió, no em parli d’altres històries, d’altres lleis, de
museus i d’altres coses, no, estam parlant d’una llei d’educació
de persones adultes que és l’important. No em parli de si es va
fer o no es va fer, deim, en quin moment ens trobam? Ens
trobam ara en un moment concret on la llei, el Govern, en nou
mesos, la LEB, em diuen aquí que sí ha fet passes i que sí ha fet
feina per tal de començar a desenvolupar tots els desplegaments
normatius i per tractar de posar-la en marxa, ho celebr, llavors
l’únic que nosaltres volem és això, ara també s’ha dit aquí que
ho fan d’una manera molt lenta, crec que això no és bo, crec que
l’important, i crec que ho hem de reconèixer tots, és que com
més aviat arribi aquesta llei sortirem beneficiats tots, vull dir, no
té altre sentit. 

Ho ha dit abans el Sr. Alorda, la legislació és molt
important, però les accions que hi ha darrera aquesta legislació
són bàsiques, perquè si no queda en paper banyat i no serveix de
res. Anem a fer feina des d’aquest parlament dins les nostres
possibilitats i competències per tal que el Govern tengui clar
que és un desig d’aquest Parlament com més aviat millor es posi
en marxa aquesta llei. 

Jo no tenc cap problema, perquè vegi la bona voluntat del
Grup Popular, que en lloc de dir dos mesos posem el més aviat
possible, com ha proposat la Sra. Marí, no tenc cap problema,
mentre no sigui d’aquí un any, si no tornarem a dur un altre punt
a aquest parlament. Jo esper i vull i diposit la meva confiança en
aquest govern que aquest “el més aviat possible” vulgui dir el
més aviat possible i no vulgui dir dormir-se i d’aquí un any
encara no tenir la llei. Esper que si no són dos mesos siguin tres
o siguin quatre, però que sigui el més aviat possible que es
desenvolupi aquesta llei. 

Per altra banda la proposta que també ha fet la Sra. Marí on
ens diu que en lloc de dir “promoure” reconeguem la feina que
fins el dia d’avui ha fet la conselleria o el Govern en aquest
tema, no tenc cap problema a reconèixer si és cert que el Govern
fa feina i ha començat a donar unes passes endavant, no tenc
tampoc cap problema a reconèixer aquesta feina perquè vegin
la bona voluntat del Partit Popular i perquè vegin l’interès que
té el Grup Popular, l’únic interès que té és que aquesta llei es
desenvolupi i que l’educació d’adults sigui una realitat el més
aviat possible. 

Llavors, Sra. Presidenta, el punt 1 quedaria, entenc jo: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar duent a terme les accions necessàries per fer
realitat...”. No hi cap problema si, a més, com també s’ha
apuntat, crec que ha estat el Sr. Alorda, que estic d’acord en el
segon punt on diu quan parla de la llei en lloc de dir “llei
d’adults” que digui la “Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació
de persones adultes”, cap problema, jo entenc que és veritat que
millora la redacció, i si en lloc de dir “dos mesos”, torn a
insistir, dipositam la confiança absoluta que aquests diputats
faran la seva feina per tal que el Govern realment es posi les
piles i no estigui en pla lent sinó que ho faci el més aviat
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possible doncs no tenim cap problema a modificar “en el
termini de dos mesos” pels termes “el més aviat possible”.

Esper d’aquesta manera tenir el suport de tots els grups i que
quedi constància en aquesta acta que el sentiment d’aquest
parlament, de tots els grups per unanimitat, és que aquesta llei
entri en vigor el més aviat possible per tal que aquesta
comunitat es beneficiï de la formació de moltes persones que a
més ho esperen i crec, sens dubte, que és molt positiu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc, per tant, que accepta les
modificacions o esmenes que presentava la Sra. Marí. Agrairia
a la Sra. Marí que llegís exactament com queda la proposició
per tal que tant els serveis de la Cambra com els diputats
d’aquesta comissió en tenguin coneixement exacte.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

El primer punt quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a continuar duent a terme les
accions necessàries per fer realitat la Llei 4/2006, de formació
de persones adultes, i a impulsar-ne el desenvolupament
normatiu, especialment els aspectes curriculars i relatius al
mapa escolar”.

El segon punt seria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a presentar al Parlament, el més
aviat possible, un programa de desenvolupament de les normes
relatives a la Llei 4/2006 de formació de persones adultes”.

LA SRA PRESIDENTA:

Hi ha acord de tots els portaveus? Sí. Per tant, entenc que
quedaria aprovada per assentiment. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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