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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sra. Presidenta, Catalina Soler substitueix Antoni Pastor.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bones tardes, presidenta. Isabel Llinás substitueix Francesc
Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més substitucions? No.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 3193, 3194,
3398, 3399, 5850 i 5851/09.

Assisteix la consellera d’Educació i Cultura, Hble. Sra.
Bàrbara Galmés, que ve acompanyada del Sr. Pere Joan
Martorell i Castelló, director general de Cultura; Sr. Miquel
Mestre i Morey, director general de Formació Professional; Sr.
Andreu Serra i Martínez, cap de gabinet de la conselleria; Sr.
Francesc Ramis i Oliver, assessor tècnic de la conselleria; i la
Sra. Andrea Torrens i Arroyo, cap de Premsa.

1) Pregunta RGE núm. 3193/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a problemes de gestió al
Museu de Mallorca (I).

2) Pregunta RGE núm. 3194/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a problemes de gestió al
Museu de Mallorca (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 3193/09, sobre
problemes de gestió al Museu de Mallorca, intervé la diputada
del Grup Parlamentari Popular Hble. Sra. Carme Feliu per un
temps de deu minuts. Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una pregunta, Sra. Presidenta,
podria ajuntar les dues preguntes que són sobre el mateix tema,
sempre i quan pugui tenir una mica més de temps i la consellera
em contesti? Ho dic perquè el tema és el mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Formuli les dues preguntes i serem generosos amb el temps.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Molt bé. Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per la seva assistència i atot l’equip que
l’acompanya. Vostè el mes de desembre, si no vaig errada, va
rebre una carta, una carta molt seriosa que signava la Sra. Xesca
Torres, presidenta de la Secció Arqueològica del ColAlegi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filologia de Balears, en
representació de més de dotze codirectors de projectes
d’investigació arqueològics i que també signava la Junta de la
Secció d’Arqueologia del ColAlegi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de les Illes Balears.

Era una carta on, entenc jo, li feien una reflexió molt
profunda de la importància dels museus, en concret de la
importància del Museu de Mallorca com a centre receptor de la
major part dels fons arqueològics i de les excavacions que es fan
a Mallorca, de la importància cabdal que té el Museu de
Mallorca quant al desenvolupament de la investigació
arqueològica que es pugui fer a Mallorca. I després feien un
llistat..., enumeraven una sèrie de situacions en què es troba el
Museu de Mallorca. I dic que es troba perquè lamentablement
crec que encara es troba en aquesta situació.

Li diuen que el Museu de Mallorca presenta greus
deficiències en la seva concepció, en els seus espais, personal,
infraestructures. No té capacitat per gestionar de forma eficaç i
moderna la gran quantitat de material arqueològic de què s’ha
de fer càrrec, provinent de les intervencions arqueològiques que
es fan. Deien també que les deficiències en les infraestructures
no poden constituir una excusa d’aquesta gestió. Parlaven de la
inexistència de personal especialitzat en arqueologia; que en els
darrers anys algun grup d’investigació i professionals liberals de
l’arqueologia no han trobat el suport, ni l’ajuda del Museu de
Mallorca; que s’estan produint infraccions molt greus de
l’actual Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes
Balears, referides sobretot a què els materials dels fons antics
amb número de registre solAlicitats, després de més d’un any
d’espera, no s’han pogut localitzar sense que la direcció del
museu pugui aclarir la situació en què es troben, perduts,
ilAlocalitzables, deteriorats, o no se sap; materials d’excavacions
antigues que després de varies dècades d’ingrés en el museu
segueixen sense ser inventariats i registrar adequadament, etc.
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Llavors ells diuen que és una situació realment insostenible
i li demanen a vostè, Sra. Consellera, l’inici d’un expedient
informatiu o d’una auditoria interna per tal de conèixer quina és
la situació real d’aquestes colAleccions. Em consta que aquestes
persones que varen signar aquest document no han rebut, si no
vaig errada, cap resposta per part de la conselleria, la qual cosa
em pareix sorprenent, com a mínim. I la veritat és que voldríem
què està passant.

Vostè va anunciar que en el debat de la darrera
interpelAlació, que el ministeri ja havia aportat, no sé si eren 1,2
milions d’euros per tal d’iniciar les obres més urgents del
museu. No sé si han començat, però estan en fase. Va anunciar
vostè també una doble auditoria sobre el museu, davant les
queixes dels arqueòlegs i la veritat és que no sabem
absolutament res del que ha passat..., si s’ha fet aquesta
auditoria, vostè la va anunciar fa un parell de mesos i no sabem
què ha passat. També va anunciar vostè la creació d’una
comissió tècnica per tal d’introduir canvis en la legislació sobre
patrimoni. Tampoc no en sabem res, jo li vull demanar que ens
expliqui què s’ha fet sobre aquest tema.

Sabem que varen venir els tècnics del Ministeri de Cultura
per tal de dur a terme la inspecció dels museus. No sabem quins
han estat els resultats d’aquesta inspecció. La darrera visita crec
que ha estat aquesta setmana, tal vegada entenc que vostè no em
pugui donar informació. Però tenc entès que el mes de març
també hi va haver una vinguda dels tècnics o un anunci de la
vinguda dels tècnics, i voldria que m’ho aclarís, perquè la
veritat és que estam una mica desconcertats davant tot aquest
tema.

També el tema que vostè ja ha anunciat en reiterades
ocasions, de posar en marxa un procés d’avaluació interna, no
només en el Museu de Mallorca sinó en tots els museus,
biblioteques i d’altres. Jo li demanaria com ho pensen fer.
Aquesta avaluació interna ja sé que no és un examen que han de
passar, també ens ho ha dit, però realment quina finalitat té, si
té una finalitat realment constructiva de millorar la situació,
com ho pensen fer o què s’ha fet fins ara. La veritat és que, Sra.
Consellera, fins ara ens trobam que hi ha molts d’anuncis,
moltes coses, està molt bé, no tenim res a dir, però que fins ara
nosaltres per allò que tenim entès i per les informacions que ens
arriben, no s’ha fet absolutament res. I si s’ha fet qualque cosa
no es fa arribar pels canals que pertocaria, als colAlectius
implicats, aquesta informació, la qual cosa també me pareix
greu.

La veritat és que crec que la situació per a nosaltres és molt
greu, és una situació que desprestigia molt tot l’àmbit del Museu
de Mallorca i la veritat és que no tenim la sensació que per part
de la conselleria es doni la serietat que té aquest problema, ja du
molts de mesos arrossegant i que està encara a l’aire. Tenim el
compromís del ministre per aportar una quantitat important de
doblers al museu, volem saber com i quants. I la veritat és que
és mal de fer creure’s segons quins compromisos, perquè si ens
hem de creure el mateix compromís que va tenir l’anterior
ministre amb la Biblioteca Central d’Eivissa, per exemple, que
encara està absolutament a zero, si ens hem de creure un
compromís del ministre que diu que faran fortes inversions i que
l’únic que s’està fent ara per ara, entenem nosaltres, és una obra
d’urgència perquè ni tan sols es podia entrar allà, però res més.
Volem saber quin és el compromís que ha tengut vostè amb el

ministeri, quin és el grau d’exigència que està disposada vostè
a tenir davant el ministeri i quina és la situació. 

Les preguntes són molt clares, quina valoració fa vostè
respecte d’aquests problemes? És una mica el que ja li he dit i
quines mesures pensa establir la consellera davant d’aquesta
situació. Jo voldria que ens aclarís, perquè tampoc no ho tenim
gens clar, aquest és el problema, si tal com hi ha hagut
denúncies, han desaparegut peces del museu o no. Voldríem
sentir un sí o un no d’aquesta consellera per tal de saber
exactament..., perquè hi ha unes veus que diuen que han
desaparegut peces importants del museu, n’hi ha d’altres que no.
Tenim un escrit dels arqueòlegs, ja li ho he dit, que no han
obtingut resposta i que hi ha denúncies molt greus i jo entenc
que una institució pública no pot de cap de les maneres extraviar
peces i colAleccions senceres. Jo crec que és molt important que
ens aclareixi això perquè hi ha molta de gent esperant resposta,
Sra. Consellera, i per ara no n’hem tenguda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula per un
temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, agraesc la
preocupació que vostè personalment mostra pel Museu de
Mallorca i no sé si estarà contenta amb el que li contestaré o no
li agradarà, m’imagín que sí, perquè jo sé que vostè està
preocupada pel Museu de Mallorca, com jo. La veritat és que li
puc dir amb molta satisfacció que hi ha tot una sèrie d’accions
que tal vegada hauria d’haver comunicat, a la Sra. Francesca
Torres i Orell li vaig contestar, així com m’he entrevistat amb
totes les parts implicades, i hem planificat tota una actuació que
està començant a donar resultats.

Evidentment el problema de la gestió dels fons arqueològics
del Museu de Mallorca no ve d’ara, és una qüestió que fa temps
que s’hauria d’haver afrontat, hem detectat problemes, però en
aquests moments encara no tenim un informe tècnic que avali
la informació, les insinuacions. La veritat és sobre aquestes
qüestions s’ha de ser prudent, perquè evidentment cadascuna de
les parts dóna una versió diferent, jo no faré de jutge, jo necessit
unes proves objectives per avalar els judicis de cadascuna de les
parts, jo no faré evidentment de Salomó. Per això hem de ser
prudents, hem d’actuar amb els màxims criteris d’objectivitat i
no puc donar validesa a unes denúncies sense contrastar abans
les informacions.
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Per això tot d’una que vàrem rebre, el passat mes de
novembre, informacions, es varen iniciar una ronda de contactes
directes i permanents que continuen a dia d’avui, amb el
Ministeri de Cultura, que és el titular del centre i que ens ha
assessorat per veure quins eren els mecanismes i les actuacions
més adients que s’havien d’emprendre. En concret, s’ha parlat
amb Dolores Carrión, amb la secretària general Concepción
Becerra, el director general de Museus i Belles Arts, Sr. José
Jiménez. Crec que vostè ha dit, varen venir a fer una inspecció
els dies 2 i 3 de març, que no només servirà per avaluar la gestió
del centre, sinó també per fer un informe documentat de les
necessitats del museu. ParalAlelament, no només és una actuació
per part del museu, s’ha recollit informació a nivell de Govern
de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Cultura
i a través de la Direcció de Qualitat dels Serveis. Els resultats
d’aquesta avaluació, avaluació que s’ha fet i que ho saben els
directors de tots els centres, l’avaluació nostra s’ha fet als set
centres de titularitat estatal, ha acabat ara. M’han presentat un
primer informe de resultats sobre les necessitats de millora. I el
que es farà serà ajuntar els dos informes, el del ministeri i la
prova que ha fet la Direcció General de Qualitat dels Serveis.

Bé, mentre disposam d’aquesta informació sobre els
problemes del Museu de Mallorca, s’han de tenir en compte
també un problema d’infraestructures deficitàries i una manca
de recursos humans, vostè ho ha dit. Bé, idò un altre pic li
tornaré a comentar el que li vaig comentar crec que la setmana
passada. En aquests moments hi ha una inversió de 3,5 milions
d’euros, més 300.000 per al Museu de Muro, per solucionar el
tema d’infraestructures. Aquest és el compromís i l’aportació
del ministeri de Madrid. És a dir, quasi 4 milions d’euros en dos
anys, jo no vull comparar però pareix que el problema l’he creat
jo i aquest és un problema que ve des de fa molts d’anys i el
ministeri durant la seva etapa va invertir 142.842 euros en
quatre anys. Repetesc, 142.842 euros en quatre anys, front 3,5
milions, més 300.000 euros del projecte d’electricitat de Muro.

Quant al personal, efectivament és un problema, però és un
problema des de fa molts d’anys, vull dir que la situació tampoc
no és d’ara. Quina diferència hi ha? Que s’ha fet una aportació,
li ho vaig explicar, de 500.000 euros per a enguany. I en
concret, de les 18 places que es creen hi ha 4 places per al
Museu de Mallorca, una per al Museu Etnogràfic de Muro. Crec
que també hi ha una diferència substancial. A part de tot això,
hem fet un pla de millora de centres, el pla de millora de centres
independentment que hi hagués denúncies, havia detectat la
necessitat de millorar la gestió, perquè qualsevol organització
sempre necessita millorar la seva gestió, veure quins són els
seus punts febles i quins són els seus punts forts. Això s’ha fet
al Museu de Mallorca i a tots els museus, independentment dels
resultats. El que li vull dir és que no només són paraules. Tal
com havien anunciat tècnics de la gerència,  Subdirecció
General de Museus i de la conselleria, es varen reunir dimecres
22 d’abril per estudiar els projectes museològics i museogràfics
de la secció d’arqueologia i de belles arts del centre i varen
valorar l’estat de les obres d’emergència i agilitar els treballs
projectats. També es va fer una visita a Muro.

La mateixa setmana, el 24 d’abril, el Sr. Pablo Fernández de
Castro va visitar per determinar els sistemes que s’han
d’instalAlar en els projectes d’obres d’emergència. Vull dir que
hi ha una doble actuació paralAlela per resoldre els temes del
Museu de Mallorca. Crec que l’acció presa permetrà tenir el
Museu de Mallorca en condicions, almanco amb la possibilitat,
cosa que no s’havia fet durant molt de temps. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, ja m’estic
acostumant que vostè no em contesti res del que li estic
demanant. Jo de Muro no n’he parlat, ja sé que Muro és una part
del Museu de Mallorca, però estam parlant del Museu de
Mallorca, de la seu de Palma. No m’ha dit absolutament res de
les obres del Museu de Mallorca a Palma. Vostè només em
parla de Muro, em pareix perfecte, però jo no li he comentat res
del que passa a Muro.

Sra. Consellera, no m’ha contestat una pregunta molt clara
i molt concreta que jo li he fet, han desaparegut o no han
desaparegut obres tan importants com les que s’han denunciat?
Vostè em diu que no es poden creure unes denúncies, que les
han de contrastar. D’acord, però és que les denúncies són de
desembre, som al mes d’abril ja, què ha fet durant tot aquest
temps? Jo crec que hi ha hagut temps més que suficient perquè
un equip de tècnics vagi al Museu de Mallorca, un espai molt
reduït i cerquin a veure si aquestes peces hi són o no hi són. Què
passa amb les peces que en teoria fa tants d’anys que estan
dipositades en el Museu de Mallorca i ni tan sols surten
inventariades? Qui és el responsable si no apareixen aquestes
peces? Li ho deman, Sra. Consellera, i no em contesta. Qui és
el responsable d’aquestes desaparicions? 

Estam d’acord que hi ha deficiències que no són d’ara, que
vénen d’anys enrera, sí. Però aquestes denúncies tan greus s’han
produït ara, no s’havien produït abans. Estam parlant de
denúncies que afecten sobretot la gestió, la gestió del mateix
Museu de Mallorca. No és concebible, Sra. Consellera, que unes
peces dipositades des de fa tant de temps, ni tan sols estiguin
inventariades i no sàpiguen on són. No és concebible que hi
hagi..., no és un turista que entri i digui que l’any passat va
veure una peça i ara ja no hi és, no, no és un turista, sinó un
equip de gent que per a mi té tot el respecte, un equip
d’arqueòlegs..., vull dir que jo crec que es mereixen el seu
respecte i no dir, són unes denúncies i jo les he de contrastar.
Quant de temps vol per contrastar-les? Jo crec que no és tan
complicat. Sempre, Sra. Consellera, els seus arguments són fer
estudis i més estudis, contrastarem, farem un projecte, veurem
què passa. Em pareix perfecte, però jo vull veure el resultat
d’aquests estudis, d’aquests contrasts, perquè pel que es veu una
visita d’obra que no em serveixi de res no sé per què es fa, la
veritat és que no sé si hem d’enviar tècnics si després no
s’elaboren amb urgència uns documents, amb urgència, dic, des
de desembre fins ara, que som ja pràcticament el mes de maig.
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Vostè em parla també del procés d’avaluació que du a terme
també la Direcció General de Cultura, la Direcció General de
Qualitat i de Serveis. Perfecte, i jo li vull fer una reflexió, Sra.
Consellera: estam esperant els resultats d’aquestes avaluacions
perquè crec jo que aquesta és una primera fase, entenc jo, per la
futur trasllat de competències als consells insulars, i els consells
insulars no poden rebre segons quins espais o cap espai en
males condicions, crec que són coses que ens interessen a tots,
i ja li dic que per favor aquests resultats d’aquestes avaluacions
que es facin, si es fan, perquè per ara només són anuncis, ja ho
va anunciar fa un parell de mesos en el mateix plenari del
Parlament però encara continua igual, anunciant, anunciant, si
es fan aquests processos d’avaluació per favor que es traslladin
els informes, els resultats, perquè crec que són documents
importantíssims a l’hora de parlar del traspàs de competències
als consells insulars. 

I li torn insistir, Sra. Consellera, estam parlant de crítiques
i de problemes a la gestió del Museu de Mallorca; li torn
insistir, Sra. Consellera, per favor contesti’m. Si no apareixen
aquests documents, qui n’és responsable?; hi ha d’haver qualcú
que en sigui responsable. Com pensa solucionar la gestió en el
Museu de Mallorca?, com pensa arreglar els temes...?, i no em
parli de Muro, parli’m del Museu de Mallorca d’aquí, les obres
em preocupen però em preocupa molt més la gestió, i crec, Sra.
Consellera, que és greu ni tan sols no faci menció a la situació
de la gestió del Museu de Mallorca, que és àmpliament criticada
per un sector tan especialitzat com és el sector dels arqueòlegs
que hi ha en aquestes illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Consellera per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Feliu, jo ja m’estic
acostumant. Vostè repeteix que jo no li contest i jo li contest, i
li repetesc setmana rere setmana els mateixos arguments i no ho
entenc. He dit que hi ha dues actuacions en marxa, dues; que
l’informe estarà ara, que es publicarà, que es donarà a conèixer
a tothom, que tinc un avanç en el qual s’informa de les
necessitats..., per exemple, ara n’hi avanç una molt concreta, la
necessitat de separar la gestió artística o la direcció artística del
que pot ser gestió, en la qual s’ha de millorar, potser, les
relacions amb l’exterior, la comunicació interna, per què?,
perquè el problema del Museu de Mallorca és un problema
totalment, com vostè diu, greu. D’instalAlacions en aquests
moments s’estan fent les obres, 2 milions d’euros per una banda
més 1 milió i busques més; en total, per a Mallorca -i no li
mencionaré la paraula Muro, perquè veig que es posa nerviosa-
3,5 milions. Jo crec que això és un fet ben concret. Quatre
persones, bé, tres per a Mallorca, l’altra per a Muro; bé, crec
que és un fet concret. 

Dues avaluacions: l’informe tècnic del ministeri que es junta
amb l’informe que tinc per aquí, però no el vull avançar fins que
no parli amb els directors dels museus, l’informe de la Direcció
General de Qualitat. Si això no és acció... El mes de juny
podrem tenir un diagnòstic de quina és la situació. Les peces
que es va dir que no hi eren, tinc un informe d’on són i el
comunicarem. Tenim una junta de patrimoni convocada, una
junta de patrimoni convocada, on s’està plantejant i analitzant
quin és el sistema de..., com es diu?, siglat, de les peces, per
què?, perquè es preveu una modificació. El problema és que hi
ha una interpretació, una confusió en la interpretació de com
s’ha de procedir.

I llavors hi ha una proposta del ColAlegi d’Arqueòlegs, que
me l’han feta arribar. Jo he tingut contactes continus amb els
arqueòlegs, vull dir que a mi em mereixen tot el respecte del
món i he estat en contacte i en relació directa amb ells, m’han
transmès tota la informació, m’han fet una proposta, m’ha fet
una altra proposta el Consell de Menorca. Ha arribat també
informació i propostes nostres, del Govern de les Illes Balears,
i falten les aportacions dels consells d’Eivissa i Formentera i no
sé de qui més, i amb aquests informes i la Junta de Patrimoni es
decidirà si es modifica, perquè també hi ha un problema: el
tema del registre i l’emmagatzematge de les peces és un
problema d’interpretació de la llei; bé, idò, el que hem proposat
és un aclariment, un aclariment d’aquest decret. 

Vull dir que jo crec que s’ha fet una intervenció des del
novembre fins ara exhaustiva i des de tot l’àmbit competencial:
doblers de Madrid que són de moment els titulars del museu,
intervenció dels tècnics i els inspectors de Madrid, intervencions
d’aquí, dotació de personal, dotació econòmica, Junta de
Patrimoni... Vull dir que això no s’ha deixat de cap banda de
cap de les maneres, em neg a acceptar-ho, i per primera vegada,
perquè aquest problema -insistesc- no ve d’ara, les direccions de
tots els centres estan informades d’aquest procés i jo crec que
d’aquí el que sortirà és posar en valor..., i m’ha recuperat, estic
contenta perquè ha recuperat una idea que jo vaig dir, que jo
abans de fer les transferències -i la vaig dir en aquesta mateixa
sala- abans de fer les transferències als consells insulars, les
volia fer en condicions, i per això passava tots aquests passos
d’avaluació, d’anàlisi i d’inspecció. 

Crec que ben aviat es tendrà tota la informació, i no es
preocupi que se la faré arribar, Sra. Feliu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.
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I.3) Pregunta RGE núm. 3398/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris seguits per l'Institut d'Estudis
Baleàrics per a la publicació de llibres.

Passam ara a la següent pregunta, que és la RGE núm.
3398/09, sobre criteris seguits per l’Institut d’Estudis Baleàrics
per a la publicació de llibres. Intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Catalina Soler, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment que quan es va formar
aquest govern de sis partits hi va haver un repartiment de
cadires és un fet evident, i que quan es va repartir la Conselleria
d’Educació i Cultura l’Institut d’Estudis Baleàrics és quota Unió
Mallorquina és un fet més que evident, i més que evident quan
un repassa les fotografies de l’Institut d’Estudis Baleàrics, aquí
on veim els actes, els viatges i on sempre hi ha present o la
presidenta d’aquest parlament, o el conseller de Turisme, i
sempre hi ha com absent la consellera responsable de l’Institut
d’Estudis Baleàrics. Però això és un fet que ja tenim com a
assumit, que forma part del repartiment de cadires quan es va
formar aquest govern.

I, clar, ens sorprèn, i a mi em sorprèn perquè venc d’un
municipi que es diu Felanitx, que en un any l’Institut d’Estudis
Baleàrics ha subvencionat l’edició de dos llibres, dos per falta
d’un, i les dues vegades efectivament ha vengut el seu president,
Sr. Sebastià Serra, a la presentació d’aquests llibres, editats amb
una subvenció cada un de 3.000 euros. Per tant, Sra. Consellera,
com que jo sé l’explicació que va dir el Sr. Sebastià Serra a la
presentació d’aquests llibres, m’agradaria que vostè, com a
màxima responsable de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
m’explicàs quins són els criteris que vostès tenen per donar
3.000 euros a qualsevol edició de llibres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Li contesta l’Hble. Sra. Galmés per un
temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, és evident que la
seva intenció és plasmar o voler plasmar un problema de
competències, un problema de divisió de la gestió cultural entre
distintes institucions i distints partits. Idò bé, és una pena que
dilluns vagi a un acte de l’Institut d’Estudis Baleàrics a la
presentació d’un llibre, vull dir que no puc anar... No, he anat a
altres actes però evidentment no és possible anar a tots els actes
i a totes les activitats culturals, i moltes vegades qui hi va és el
director general de Cultura que aquí ens acompanya.

El tema de l’Institut d’Estudis Baleàrics i el plantejament
que vostès fan sobre quin és el seu propòsit i la seva intenció, i
després m’ho ficarà amb l’Institut Ramon Llull, idò jo crec que
està ben clar, quins són els propòsits de difusió que té l’Institut
d’Estudis Baleàrics: difondre el patrimoni cultural entre la

ciutadania de les Illes Balears, recuperar fets històrics, edicions
exhaurides, projectar els nostres creadors i aprofitar les vies
obertes i en relació amb altres institucions. Idò miri, la setmana
passada vaig anar a una reunió a l’Institut Cervantes i s’arbitren
actuacions conjuntes entre el Govern, la conselleria, la Direcció
General de Cultura, l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Cervantes,
igual que es fa entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i el Ramon
Llull i no hi ha cap problema.

I els criteris són els que són, vull dir els que sempre ha
mantingut l’Institut d’Estudis Baleàrics quan hi eren vostès i
ara, que són els mateixos i el mateix tipus de relació, amb la
qual cosa se sumen sinergies, se sumen projectes per a la
difusió. I en aquest sentit no tinc res més a afegir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Soler, en torn de rèplica per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sra. Consellera, no tenen criteris per subvencionar llibres.
Són els que són, m’ha contestat a la seva darrera frase; talment
estarà transcrit al Diari de Sessions, li ho enviaré si vol que li
enviï retallat a la conselleria en un sobre; són els que són, no
tenen un criteri.

Jo sí que els hi diré: criteris polítics. La persona que es
dedica a repartir aqueixes subvencions li diré qui és; vostè no ho
sap, vostè en desconeix el funcionament; jo li ho diré: nom
Maria Montserrat Pérez Dehesa, que el seu major currículum és
graduat escolar, auxiliar administratiu, FP2 d’Administratiu i
haver fet feina a rent-a-car, etc., i evidentment haver estat una
regidora trànsfuga en el seu moment del Partit Popular de
Felanitx. Això també forma part del seu currículum. En aquests
moments està colAlocada per dins Unió Mallorquina a l’Institut
d’Estudis Baleàrics. La veu a les fotos?, no la coneix vostè, a les
presentacions no la coneix perquè com que no ve vostè, no ha
vengut a aquestes presentacions que jo li dic. Per tant no ha
vengut a cap. Criteris polítics.

Li diré quina va ser l’explicació del Sr. Sebastià Serra per
editar un llibre: “Aquest llibre és molt bo de llegir”; me’l varen
presentar i com que aquesta senyora, que és la cap de
documentació de l’Institut d’Estudis Baleàrics, és -li diré
talment- la cap d’àrea d’organització i distribució del producte
cultural de les Illes Balears, el va poder llegir en un vespre,
varen trobar que com que era bo de llegir valia la pena editar-lo;
talment m’ho varen explicar, aquest és el criteri. 

Criteris polítics, Sra. Consellera, no saben absolutament res
més, i per tant això de fomentar la lectura, d’una manera
evidentment molt didàctica, i un repartiment de doblers com
sabem fer a segons quines determinades àrees. Per tant jo li
demanaria, Sra. Consellera, que per favor em pugui explicar
quins criteris té l’Institut d’Estudis Baleàrics i veure si tots els
municipis de Mallorca han tengut la sort, perquè això sí que ha
estat una sort, que en un any en el meu municipi s’han editat dos
llibres de l’Institut d’Estudis Baleàrics, a 3.000 euros cada
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llibre; a veure si tots els municipis de Mallorca o de les Balears
han tengut la sort que ha tengut Felanitx.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sra. Consellera, en torn de contrarèplica
té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, tinc aquí el llistat de
llibres i d’autors que s’han publicat tant el 2007 com el 2008, i
no crec que el criteri d’actuació sigui perquè la responsable,
Pérez de la Dehesa, la responsable de distribució sigui la que
tengui els criteris. Per favor, jo crec que el Sr. Antoni Planas i
el Sr. Sebastià Serra tenen ben clar quins són els objectius que
tenen endavant, i si vostè es fa ressò de qualsevol comentari o
atribució personal és el problema. 

Jo crec que aquí ningú de vostès no posarà en tela de judici
que es publiquin llibres d’autors, assajos com l’Antologia dels
textos de les Illes Balears, el volum IV; la biblioteca de Miquel
dels Sants Oliver, quatre volums; El vestit pagès de Mallorca
de Miquel Julià i Maimó; La indumentària menorquina..., els
típics temes de patrimoni que sempre ha editat l’Institut
d’Estudis Baleàrics. Eivissa i Formentera, la cuina pas a pas,
El taller dels somnis, Illes venturoses; Poemes d’amor,
homenatge a Joan Tur i Ramis; Assaigs poètics; La consecució
del temps d’Andreu Prohens. Altres d’Eivissa: La memòria en
color, L’amor de les tres taronges, premi Punta de llapis; Cada
dibuixant és una illa, Fernando Moragues y de Manzanos,
retratista del camp mallorquí; Aplec d’usos de cuina del Pla de
Mallorca; Els caps de bou de Costitx; La casa gòtica a la
Ciutat de Mallorca, Les festes de Sant Domingo, etc..., un
relat... Són tots, són tots temes amb autors... Climent Picornell,
per exemple, El quadern del Pla de Mallorca, que es va
presentar l’altre dia; Història de la vila de Campos, 50 anys de
futbol a Mallorca, la història... Vull dir que són tots temes que
tenen a veure amb la recopilació del nostre patrimoni.

De totes maneres, parlant de la sort que té l’Ajuntament de
Felanitx, és veritat que sempre té molta sort, perquè..., sí, té
molta sort perquè també l’IBISEC li fa un conservatori i ha
tingut sort en matèria cultural.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha acabat, Sra. Consellera? Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 3399/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvencions per a les escoles de música.

Passam ara a formular la pregunta RGE núm. 3399/09, sobre
subvencions per a les escoles de música. Intervé la diputada del
Grup Parlamentari Popular Sra. Catalina Soler per un temps de
deu minuts. Li agrairíem, Sra. Soler, que no s’acostàs tant el
micròfon perquè ressona molt. Gràcies.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, que la música no
sona bé a la seva conselleria és evident; últimament surt massa
vegada si el conservatori, si no el conservatori, si hi haurà vaga,
si ara es desconvoca la vaga després de la reunió d’ahir, si hi va
haver bones paraules, si no hi va haver bones paraules, si el
superior quedarà junt amb l’elemental, si no... Per tant la música
evidentment es veu que no és la seva especialitat de la seva
conselleria perquè no sona últimament gens bé i massa vegades
han sortit pels mitjans de comunicació per notícies no massa
agradables.

Avui, precisament avui, a un retall de premsa diu -no sé si
és perquè havíem de fer la pregunta avui- diu que ajudaran al
manteniment de les escoles de música, entre altres coses que
diu; diu que també cercaran una línia de subvencions per fer la
segona fase, però ho diu a un retall de premsa d’avui d’un mitjà
de comunicació.

Però el que ens sorprèn és que del 2007 cap endavant, som
al 2009, aquests dos darrers anys no han tret la línia d’ajudes
que es treia abans per ajudar les escoles de música municipals.
Jo sé el que em contestarà perquè m’ho va contestar a mi
personalment quan jo encara era batlessa l’any 2007, em va dir
que és que li havíem deixat els pressuposts eixuts i que per tant
no hi havia partida pressupostària. D’acord, això ho va dir el
2007; però és que en el 2008 ja no hi havia pressuposts eixuts,
va fer els pressuposts vostè i també es varen quedar sense
convocatòria. Som al 2009, en els pressuposts de la seva
conselleria no hi ha partida pressupostària; sí que és cert que
queda temps dins enguany per poder-la convocar.

Per tant, per quin motiu, a part del 2007, que li vàrem deixar
els pressuposts eixuts, que jo ho sé personalment de vostè, no en
varen convocar, i en el 2008 no en varen convocar i els
ajuntaments no varen tenir la possibilitat d’aquells doblers amb
què comptaven cada any des del Govern per poder mantenir les
escoles de música. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sra. Galmés, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, per començar li he de
dir que no estic d’acord amb el plantejament que ha fet de la
pregunta. És cert que les subvencions del 2008 per al
manteniment de les escoles de música no s’ha convocat encara,
està en procés de convocatòria; hi havia la partida i un
lamentable error de tràmit derivat de la modificació de la Llei
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de contractes i subvencions va fer impossible treure la
convocatòria a temps. La convocatòria estava preparada a finals
del mes d’octubre i hi va haver la tramitació d’Hisenda que no
ens va autoritzar perquè no hi havia temps per a la seva
execució. 

Però bé, les equivocacions s’admeten però també es
corregeixen i en aquest sentit es fa, es prepara, la convocatòria
de subvencions per a les escoles de música i es prepara la
convocatòria de subvencions per a les escoles de música per al
2008, vull dir l’any passat, exacte, i sortirà publicada aquest
estiu. A partir d’ara els pagaments de les subvencions als
ajuntaments per mantenir les escoles es farà...han vençut, però
per què? Perquè el cas de l’any 2007 és completament diferent
i necessita una explicació a part, per això ens hem de situar al
gener del 2006. 

En aquell moment, en el 2006, es va començar el procés de
tramitació d’una solAlicitud, la del 2006, però es va modificar el
crèdit per fer front a altres despeses, les despeses derivades de
la constitució de l’ESADIB i per absorbir part del deute de la
Simfònica. Va transcorre el temps i al final del 2006,
concretament el 28 de desembre, va sortir la convocatòria de
subvencions per a les escoles de música, però amb un aval
avançat de la despesa del 2007, és a dir, la convocatòria del
2006 es va fer amb doblers del 2007 i es va executar l’agost del
2007 una vegada vàrem entrar, o sigui, que les subvencions del
2006 com pressuposts del 2007. Què vol dir tot això? Vol dir
que no vàrem deixar doblers als pressuposts del 2007, per això
no es va pagar la del 2007. Per a la del 2008? Es paga ara, amb
el mateix marge de temps. Jo pagaré la subvenció del 2008, del
2009, del 2010, la del 2007 intentaré arreglar-la de qualque
manera malgrat l’hauríem d’haver resolt vostès si tant
s’estimaven el tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Sra. Soler, té la paraula per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per les explicacions, Sra.
Galmés, però evidentment a la pregunta no havia posat l’any
2006, però com ens ho ha explicat detalladament val la pena. En
cap moment no li he manifestat que nosaltres fóssim esplèndids,
per tant, ja va bé l’explicació que m’ha donat del 2006. A mi em
preocupa que vostè fa dos anys que governa i des que vostès
governen els ajuntaments no han rebut ni un euro pel
manteniment de les escoles de música, ni un. Això és evident,
per tant, això és el que jo li he demanat. Què vostè em diu que
a partir d’enguany el donaran per any vençut i que enguany
pagaran el de l’any passat, el 2008, i l’any que ve pagarà el
2009, d’acord. Si l’any que ve tal dia com avui, o més  o manco
aproximadament, no ho han pagat després ja cantarem. Si vostè
em diu que ho han de pagar per any vençut ja està explicat. De
totes maneres ja li dic, no li he dit ni que nosaltres fóssim
esplèndids ni li he dit que m’explicàs l’any 2006, simplement li
deman per què des que vostès hi són sí que els ajuntaments han
rebut zero euros per al manteniment d’escoles de música. Per

tant, si vostè em diu per any vençut el temps li llevarà o li
donarà la raó. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. 

Per formular la pregunta RGE núm. 5850/09, sobre gestió de
les escoletes.

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Perdó, Sra. Consellera, efectivament li volia suprimir el torn
de contrarèplica. És el seu torn.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Quedam en el termini del temps,
l’any que ve per aquestes dates parlam. Ara sortirà la de l’any
2008.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.5) Pregunta RGE núm. 5850/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió de les escoletes Magdalena
Humbert i Borja Moll de Menorca.

I.6) Pregunta RGE núm. 5851/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvis en la gestió de les escoletes
Magdalena Humbert i Borja Moll de Menorca.

Ara sí passam a formular la pregunta RGE núm. 5850/09,
sobre gestió de les escoletes Magdalena Humbert i Borja Moll
de Menorca. Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular
Sr. Josep Simó Gornés per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de tot volia plantejar una
qüestió de ordre, si és possible ajuntar el plantejament i la
contesta d’aquestes dues preguntes, si la consellera ho vol així,
sinó doncs ho formularia individualment. Si la Mesa em dóna
permís.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera? No hi ha cap inconvenient. Per tant, Sr.
Gornés, pot començar.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La primera pregunta és
quina valoració fa la Conselleria d’Educació dels primers mesos
de gestió de les escoletes Magdalena Humbert i Borja Moll de
Menorca, i la segona fa referència a quins canvis ha introduït la
consellera d’Educació en la gestió de les escoletes, d’aquestes
dues escoletes, Magdalena Humbert i Borja Moll des que són
gestionades directament per la Conselleria d’Educació.
Aquestes dues preguntes, per tant, vénen un poc arran de la
notícia que va sortir publicada a mitjans de l’any passat on les
dues conselleries, la d’Assumptes Socials i la d’Educació,
anunciaven que aquestes dues escoletes infantils passaven a ser
gestionades directament per la Conselleria d’Educació, dues
escoletes que ja han estat gestionades, torn a insistir, per
Assumptes Socials. Per tant, passam d’un model assistencial a
un model educatiu. Són un total de 231 places en diferents
aules, no repetiré exactament tots els detalls que es varen
exposar en el seu moment i vàrem pensar que seria interessant
que vostè exposés a la comissió quina valoració fa d’aquesta
gestió directa i, segon, quins canvis s’han introduït perquè és
clar que passar d’un model a un altre ha d’implicar forçosament
la introducció de canvis a nivell de personal, a nivell de model
perquè parlam de professionals que tenen vocació, que tenen un
perfil més assistencial cap a professionals que tenen un perfil
més educatiu i en aquest sentit li hem formulat aquestes dues
preguntes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, efectivament des del
mes d’octubre, en concret l’octubre del 2007, la Conselleria o
la consellera d’Afers Socials va fer pública la transferència a la
Conselleria d’Educació i Cultura la gestió de tres guarderies,
Magdalena Humbert de Maó, Francesc de Borja Moll de
Ciutadella i Verge de la Salut de Palma. Es va començar un
procés d’adaptació formal que va culminar amb la creació per
decret d’aquests centres com escoles d’educació infantil. Mentre
el traspàs de competències es feia efectiu, i com havia d’entrar
en vigor el marc normatiu derivat del Pla de primera infància
que es desenvolupava, es va començar a introduir canvis des
d’aquest moment, canvis en les instalAlacions, canvis en el
personal, canvis en els criteris d’admissió d’alumnes i també en
l’organització i el funcionament.

Quant a les instalAlacions ja durant el 2007-2008, i d’acord
amb la Conselleria d’Afers Socials que encara era competent, es
va considerar necessari escometre una remodelació de les
instalAlacions del centre Magdalena Humbert perquè pogués
complir amb els requisits, que posteriorment serien aprovats en
el decret de requisits mínims de les escoles d’educació infantil,
perquè pogués entrar a la xarxa pública. Aquestes obres varen
quedar enllestides abans de l’estiu del 2008. Per una altra banda
hem parlat d’un canvi, d’un canvi quant a personal, la dotació
de personal. En qüestió de personal la Conselleria d’Educació
i Cultura ha fet una aportació significativa perquè ha de dotar

cada un dels centres d’una plaça de mestre d’Educació Infantil,
segons els requisits. Quan vàrem assumir les competències el
Borja Moll tenia 21 persones en plantilla, però no hi havia
mestre infantil, hi havia 10 educadors i 11 docents, no hi havia
cap mestre infantil. El Magdalena Humbert tenia 16 persones,
7 eren educadors i 9 no docents, però tampoc no hi havia cap
educador infantil. 

Què hem fet? Durant el present curs al Borja Moll s’ha
reconvertit una plaça no docent, una plaça que va quedar vacant,
i s’ha incorporat un mestre d’educació infantil. En el cas del
Magdalena Humbert es va posar un reforç educatiu amb un AT
i per al curs que ve ja tendrà un mestre d’educació infantil
perquè ja ha sortit el concurs de trasllat i m’imagín que han
concursat i està en fase de resolució. Per una altra banda, com
vàrem explicar quan vàrem parlar del Pla de primera infància i
com feim sempre amb altres plans, sempre tenim en compte la
formació dels professionals i en aquest cas la formació del
professional del sector d’escoletes. En aquest sentit, de febrer a
octubre del 2008, se’ns va oferir la possibilitat de donar un
impuls en la formació en l’àmbit educatiu als professionals a
través d’un curs que va organitzar l’ICE, l’Institut de Ciències
de l’Educació, per a personal d’escoletes de totes les illes,
mitjançant el qual es podien fer diversos mòduls de formació.

Això és així perquè clar, amb el Decret 131/2008, de creació
de la xarxa d’escoletes públiques, i de l’Institut para l’educació
de la primera infància la conselleria el que ha fet és reconèixer
els professionals de les escoletes i també, per suposat, teníem el
deure de participar en els plans de formació del professorat que
hem organitzat a través dels centres de professors, a través dels
CEP. Hi ha dues iniciatives paralAleles, una amb l’ICE, amb la
Universitat, i una altra amb els centres de professors.

Una altra qüestió que suposa un canvi és el decret
d’admissió d’alumnes de 0-3 anys. Abans l’assumpció de
competències d’aquests centres era un procés aïllat del de la
resta de centres de la població i això obligava a les famílies a fer
dues solAlicituds, dos concursos, dues pre-inscripcions, una en
els centres esmentats i desprès havia de fer la solAlicitud per a la
resta de centres de la xarxa municipal perquè no coincidia el
calendari. En aquests moments el procés d’admissió és el que
pertoca als centres educatius públics i es fa de forma coordinada
amb la xarxa municipal segons l’ordre d’admissió de 0-3 anys.
A més, s’ha transferit la gestió del procés d’admissió a cada
municipi. També s’ha produït un gir en la gestió dels centres
perquè abans eren centres, per exemple el Magdalena Humbert
i el Borja Moll que són centres creats fa més de trenta anys pel
Ministeri de Sanitat, concebuts com lugares de guardia y
custodia. Evidentment, el canvi és substancial i en aquests
moments les circumstàncies han canviat molt i els requisits
també, per això hem canviat, abans aquests centres eren centres
assistencials i no tenien tots els mecanismes que té un centre
educatiu com és l’elaboració i l’establiment d’un projecte
educatiu, pensi que fins i tot ara es treballa el traspàs de tres a
quatre anys, o sigui, com es fa en el traspàs de totes les etapes
educatives, tenint en compte aquest tipus de projecte.
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S’està en fase d’elaboració i establiment del projecte
educatiu de cada un dels centres, l’organització d’un claustre i
la creació d’un consell escolar. S’ha de tenir en compte que
s’han publicat els currículums de 0-3, hi ha documentació
curricular en els centres, quines són les activitats
d’ensenyament, aprenentatge dins aquest context seguint el
currículum general d’aquesta etapa 0-3 que també vàrem
publicar durant el curs passat i ara estam en procés de creació
dels consells escolars perquè estiguin representats tots els
membres de la comunitat educativa. He de destacar que
l’Institut per a l’educació de la primera infància és molt
accessible a cada un dels centres, a cada un dels ajuntaments
perquè aquesta xarxa es consolidi i en aquest sentit té molt de
contacte amb l’Associació de pares i mares del Borja Moll
perquè el Magdalena Humbert encara no la té constituïda. Hem
fet una colAlaboració, en el cas del Borja Moll, amb aquest
programa de participació que posa en marxa l’Institut de
primera infància, que s’ha posat en marxa en molts de
municipis, no en tots encara, que són activitats per als pares de
tipus de psicomotricitat, de tallers i biblioteques familiars,
d’alimentació, d’assessorament, fins i tot a les famílies que no
tenen fills escolaritzats.

Evidentment queda per fer, és una feina contínua, ara es
cobrirà la plaça de mestre en el centre que faltava, però crec que
s’ha donat una passa molt important i bastant ràpida en la
transformació d’aquests dos centres. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, és clar que tot
canvi, en qualsevol situació, sempre produeix una sèrie de
resistències, sorgeixen problemes, és normal, i nosaltres ho
entenem perfectament. Dins aquest procés de canvi algunes
coses que ens han xocat de qualque manera o que s’han posat en
evidència és que aparentment hi ha un augment quant a la ràtio
alumne-aula. Si abans d’aquest traspàs les ràtios, per exemple,
de zero a un any eren de sis alumnes ara n’hi ha set, almanco
parl del Magdalena Humbert del qual jo tenc informació més
directament, d’un a dos anys eren deu ara són catorze i de dos
a tres anys eren catorze i ara són devuit. De qualque manera
s’ha augmentat percentualment la ràtio aula-alumne, i jo ara
mateix no tenc prou informació per saber què pot implicar això
de cara al funcionament i a la gestió normal i diària, la
necessària que aquests fillets han de menester.

Ens han arribat informacions que en aquest procés de traspàs
alguns funcionaris que depenien d’Assumptes Socials han
perdut, o consideren ells que han perdut, alguns drets respecte
de l’anterior conselleria i voldria que ens aclarís aquesta
qüestió, com s’ha fet aquest pas de funcionaris d’Assumptes
Socials cap a la Conselleria d’Educació?  I, quins són aquests
drets que s’han perdut pel camí o han quedat en stand by? Que
alguns sindicats estan sobre aquest tema és una qüestió pública,
és a dir, supòs que no dic res que no sàpiga vostè. Finalment, la
darrera qüestió dels auxiliars tècnics, els llocs ocupats per part
de la Conselleria d’Educació quant a personal doncs clar tenen
un perfil educacional no assistencial, aquesta dinàmica també ha
creat, com vostè sap, algun tipus de problema que si jo estic

acostumat a canviar bolquers i tal, bé coses que tots sabem, però
que de qualque manera s’haurien de poder articular els protocols
necessaris per tal que el funcionament intern no surti perjudicat
per aquests problemes normals que puguin sorgir.

Vostè ha explicat un poquet algunes mesures, jo li volia fer
una pregunta també en aquest sentit, quant a la implicació de les
xarxes municipals en aquestes escoletes. Parlava vostè que s’ha
transferit el procés d’admissió d’alumnes a cada municipi, però
jo, tal vegada m’avanç molt, però voldria saber el futur de la
gestió d’aquestes escoletes, quin és? Pensa continuar la
Conselleria d’Educació gestionant directament aquests centres?
Els pensa transferir als consells insulars? Els pensa transferir a
les xarxes municipals, que seria aparentment el lògic perquè són
els municipis els que tenen la dinàmica, els que tenen la pràctica
històrica en aquest sentit, o no?

Per tant, Sra. Consellera, hem detectat aquestes qüestions,
són de fàcil solució i de qualque manera ens agradaria que ens
pogués respondre en la mesura que pugui a aquestes qüestions
que li hem plantejat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, li contest. Evidentment,
els canvis sempre suposen alguna resistència, però la veritat és
que el procés no està essent gens traumàtic.

Respecte a la ràtio, crec que la ràtio és de 0 a 1, tal com
vàrem establir al nostre decret de requisits mínims, era de 7
nins; d’1 a 2, crec que era de 12, no sé per què a 14... hauria
d’esbrinar-ho perquè, teòricament, les nostres ràtios i per
incorporar-se a la xarxa d’escoletes públiques, ha de complir els
requisits de ràtios. Vull dir, que vàrem aprovar el decret amb
unes ràtios que eren de 0 a 1, 7, d’1 a 2, crec recordar que eren
12, i de 2 a 3 eren 18, però no sé si m’equivoc. Ara m’ho
passaran. 

Respecte al personal, els educadors i la resta del personal
depenen de Funció Pública, en aquests moments depenen de
Funció Pública perquè, és clar, Educació no gestiona personal
de... titulació superior, no gestiona tècnics, sí d’educació
superior, és a dir, de titulació universitària. Llavors, els
educadors i la resta de personal que depenen de Funció Pública
estan regulats per l’ordre de Presidència, de 6 de desembre del
2003. Aquesta ordre reconeix i atorga funcions educatives a les
educadores, les mateixes que tendrien si estiguessin a personal
docent d’Educació, però no els poden transferir a personal
docent d’Educació perquè no existeix cap cos docent que ho
contempli. És a dir, això hauria de ser Madrid, el ministeri, que
el creàs d’acord amb les comunitats autònomes.
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Després, a infantil, a primària, a secundària i a batxillerat els
cossos de personal docent tenen el requisit de ser titulats
universitaris. Si depenen de Personal Docent d’Educació, només
poden dependre d’Educació els mestres d’educació infantil, és
a dir, nosaltres tenim la competència sobre l’únic mestre que hi
ha d’haver a cada escola, la resta depèn de Funció Pública. Hi
ha hagut cert malestar perquè perdien moscosos, tenien els
famosos P7, que fins ara gaudien a qualsevol moment de l’any,
però és clar com que tenen horari, calendari educatiu ja tenen
molt de temps i els moscosos els han d’aprofitar en vacances. 

I bé, ara hem creat un borsí dependent de Funció Pública per
poder cobrir les baixes i hem establert acords amb els
ajuntaments per tal de cobrir les suplències de curta durada, que
siguin cobertes pel personal que el municipi tenia abans per
desenvolupar aquestes funcions. 

Respecte als AT, se’ls ha donat un temps de quatre anys per
adquirir una formació específica que es facilita i de fet tots els
cursos tenen una gran demanda, ha quedat gent fora i es
continuaran fent quatre anys.

Després, per una altra banda, l’Institut de Primera Infància
s’implica en les ajudes a totes les xarxes municipals, està en
relació amb tots els ajuntaments i crec que en aquests moments
fa propostes sobre els model de gestió que seria gestió
municipal com vostè deia. Crec que estan en aquesta fase
d’estudi.

Ara m’han informat que la diferència, tal vegada, de ràtio
perquè n’hi hagi dos més d’1 a 2 anys, encara no estava
transferida, és a dir, la transferència va ser posterior i tal vegada
aquests nins estaven matriculats d’abans, amb la qual cosa... Ja,
ja, però és clar, el que no podem fer és ara treure un alumne,
m’imagín que l’any que ve es tendrà en compte i per 2, 3 anys
no s’hi podran matricular més... fins arribar al límit. 

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Tall de so)

...i dels seus acompanyants.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4098/09, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a cicles formatius de
grau superior i de grau mitjà a Formentera per al curs
2009/2010.

Passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.4098/09, del
Grup Parlamentari Mixt, sobre cicles formatius de grau superior
i de grau mitjà a Formentera per al curs 2009-2010.

Per defensar-la intervé per part del Grup Parlamentari Mixt
l’Hble. Sr. Mayans per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Pensava que, aquesta proposició, no
l’hauria d’arribar a presentar i després explicaré per què. Crec
que ja posam... explicar els antecedents, a l’illa menor de les
pitiüses, a Formentera, fa anys que es fan els cursos de
Formació Professional de grau superior, branca Hoteleria,
d’Allotjament i de grau mitjà de Gestió Administrativa Comerç
i Cuina. Fa anys que existeixen aquests cursos i molts
d’alumnes s’han beneficiat de la presència d’aquests cursos
formatius a l’illa menor de les pitiüses. Aquests són els
antecedents. 

Hi ha un altre antecedent important que és l’esmena als
pressupostos que es va aprovar i que deia pràcticament el
mateix que la meva proposició d’avui, que és nous cursos
formatius o nous cicles formatius de FP de grau mitjà i superior
a Formentera. Per això deia abans, al principi, que pensava que
no havia de presentar aquesta proposició no de llei perquè supòs
que quan s’aprova una esmena als pressuposts deu ser per
alguna cosa.

Ja passant a les proves que fan evident aquesta necessitat a
Formentera del que es demana a la proposició, la demanda de
feina existeix, que és una prova evidentíssima que els que surtin
titulats en els cicles formatius que es proposen tindran feina, els
empresaris ho demanen així. Una altra prova evidentíssima, hi
ha alumnes actualment que s’examinen a Barcelona, fan la
formació a distància i estan guiats -diguem-ho així- per un tutor
amb conveni amb la conselleria i algun professor de l’institut de
secundària a Formentera. És evident que hi ha ganes de fer més
cicles formatius i cada u es busca un poc les solucions com pot
i aquesta és una de les solucions que actualment s’aplica, entre
Tecnologia i Informàtica hi ha uns deu alumnes. 

Una altra prova evidentíssima que fan falta els cursos i els
cicles formatius que propòs és que properament -i ho explic
també a l’exposició de motius- s’obrirà el centre de dia, el
poliesportiu i podríem també aprofitar-nos a l’hospital d’algunes
de les branques o cicles que es proposen. 

I, quins es proposen? Animació, Activitats Físiques
Esportives, Animació Sociocultural, entre altres, i de grau mitjà
Auxiliar d’Infermeria, Informàtica i Tecnologia. Actualment,
Informàtica i Tecnologia són els cursos en què la gent s’apanya
com pot per anar a Barcelona a fer els exàmens. Tot això, crec,
formaria la gent que avui ve a fer aquests cicles i asseguraria el
personal a noves instalAlacions que es faran a Formentera. Com
tots sabem, no fa falta repetir que aconseguir personal, sobretot
en alguns temes com el centre de dia o això, és complicadíssim
i que estigui format encara ho és més. Per tant, crec que és
evident la necessitat d’aquests cicles formatius.

Per tot això present, o he presentat, la proposició no de llei
que es debat avui. Existeix una partida aprovada en els
pressupostos de 300.000 euros per ser més exactes, en els
pressupostos per fer-se efectiva el 2009, que això és el més
important. Existeix actualment i existirà encarà més una
demanda de feina que cobreixi i que absorbeixi els titulats en
aquests cicles formatius, cosa imprescindible avui dia perquè
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l’atur no deixa de pujar, i una prova evident que fa falta més que
no mai és que existeixen alumnes que ara ja fan esforços per -
repetesc- examinar-se fora de l’illa i guiar-se o deixar-se guiar
per tutors a l’illa de Formentera.

Per tant, per tots aquests motius, crec que estan prou ben
explicats a la proposició no de llei, crec que imprescindible i
crec que és de rebut que s’aprovi la proposició no de llei que es
debat avui.

Se m’ha presentat una esmena de transacció, crec que per
educació i un poc per escoltar les explicacions d’aquesta
esmenar deixaré que el grup que l’ha presentada l’expliqui.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr-. Mayans. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds intervé el Sr. Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup respectam
i comprenem la inquietud i la demanda que es fa per part del
Grup Mixt. Creim que en la mesura que sigui possible s’ha
d’atendre, amb les possibilitats i en les dimensions que permetin
millorar aquesta formació a l’illa de Formentera, tot i que
també, dins les possibilitats i la racionalitat que permet aquesta
ampliació, sembla que es podria apuntar alguna mena de
transacció, també se’ns ha fet arribar per part del Grup
Socialista una possibilitat que aquest text sigui transaccionat. 

Celebraríem que fos així perquè seria un envit al Govern que
hi fes un esforç, si queda amb els termes exactes per ventura no
pot ser atesa tal i com ha quedat plantejada, però faig vots
perquè s’arribi a una transacció avui i puguem aprovar aquesta
proposició per unanimitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Alberdi per un temps de deu minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Comparteixo tots els arguments en
relació amb la sensibilitat que s’ha de tenir amb l’illa de
Formentera i així ho entén el Grup Parlamentari Socialista.
Creiem que les circumstàncies de Formentera són excepcionals
i per tant, també ho són les mesures que s’hi fan i aquestes han
de ser contemplades des de la mida i les circumstàncies de l’illa,
no?

Per tant, ho dic des del començament, no s’hi poden aplicar
les ràtios de professorat, d’alumnat habituals a altres llocs ni
esperar la demanda que hi ha a altres indrets. Això ho tenim
molt clar, però, dit això, també és totalment cert que és
indispensable comptar amb alumnat per poder dur endavant els
estudis de formació professional. 

Em sembla que no n’hi ha prou a tenir molt bones intencions
i fer previsions optimistes, sinó que s’han de conèixer bé les
circumstàncies i el possible desenvolupament d’oferta
professional que hi hagi, precisament perquè no ens passi..., Sr.
Mayans, em crida molt l’atenció el que diu en el seu argument
que precisament l’únic cicle de formació superior que hi ha és
el curs d’Allotjament, quan el curs d’Allotjament precisament
fa dos anys que no es pot endegar per falta d’alumnat, està
autoritzat com a cicle de Comerç, però no s’ha pogut posar en
marxa precisament perquè no hi ha alumnat per fer-ho.

Tot i trobant molt important preocupar-nos per desenvolupar
la formació professional a Formentera, ens sembla que aquesta
preocupació perquè sigui positiva i es converteixi en lloc de, no
solament preocupació, en previsió s’ha de fer d’una manera més
pausada i acurada.

Per això em sap greu no haver-ho pogut fer en temps i
forma, però li he presentat una esmena de substitució que
m’agradaria acceptés. Consta de dos punts: al primer... li
plantejo estudiar a través de la Conselleria d’Educació i Cultura
“les necessitats d’implantació de mòduls de formació
professional derivades de les previsions dels nous serveis
d’atenció a la dependència, d’esports i d’altres, que no estiguin
per descomptat prevists, que s’ha previst desenvolupar a
Formentera en els propers anys i d’acord amb l’actual Llei de
qualificacions i formació professional”.

Com segurament bé sap s’ha de tenir present que per
implantar els cicles formatius és imprescindible en primer lloc,
disposar dels espais mínims prescriptius, vull dir que estan
definits i que són uns determinats, així com equipaments
específics. Alguns d’aquests espais solen ser d’ús exclusiu per
a l’alumnat d’un cicle en funció dels equipaments i això fa que
l’espai només es pugui fer rendible per la família professional
corresponent, però no per la resta de famílies i provoca
conflictes quan no hi ha espai suficient, que és moltes vegades
aquest cas.

Igualment és necessari que existeixin empreses i llocs
formatius suficients per poder desenvolupar el model obligatori
de formació en centres de treball, el que anomenem les
pràctiques. A més, sembla que el més convenient és promoure
la posada en marxa dels cicles formatius que puguin fer rendible
instalAlacions comunes i que permetin dues coses: la rotació dels
diferents cicles de la mateixa família professional i no saturar el
mercat tot fent una oferta més àmplia i més adient.

Aquest és l’argument fonamental del primer punt de la meva
proposta. El que dic és: mirem-ho, analitzem-ho, fem-ho amb
cura, perquè no ens passi el que ja ens passa en cicles aprovats
que no els podem posar en marxa perquè no tenim alumnat. 
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Sap, Sr. Mayans, les aules de pràctiques que necessita la
formació professional d’Auxiliar d’Infermeria? Ha pensat que
part de les aules necessiten tallers, concretament necessiten
personal preparat perquè puguin fer pràctiques i necessiten
també monitoritzar aquestes pràctiques? Creu de veritat que
això es pot improvisar amb quatre mesos que ens falten perquè
comenci el curs 2009-2010?

Com segurament també sap en aquests moments el Ministeri
d’Educació es troba revisant tots els títols de formació
professional i els adapta a la Llei de qualificacions i formació
professional que es va aprovar el 2002. Si ara posàssim en
marxa segons quins títols, tal vegada ens trobaríem dintre de dos
anys que estan obsolets o que han canviat substancialment el
seu contingut. 

Bé, aquests són els arguments del primer punt i el segon
punt que li proposo és precisament incloure al mapa de
formació professional que s’elabora i que es culminarà el 2010
els nous mòduls de formació professional que s’hagin
d’implantar a Formentera. D’aquesta manera la conselleria fa
seva la proposta de mòduls que s’han d’endegar a Formentera
i els inclou a les seves previsions. 

Vostè ha parlat que hi ha una previsió, una esmena que es va
aprovar als pressuposts i en aquest sentit de les inversions estic
segura, Sr. Mayans, que la conselleria té molt en compte aquests
doblers i els empra de forma eficient. Segurament sap que dia
6 de maig -i si no, li ho comento- se signa el conveni entre la
Conselleria d’Educació i el departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per tal que, mitjançant l’Institut Obert,
es pugui estudiar formació professional a distància i formació
d’adults. Aquest conveni comporta l’habilitació de les
instalAlacions perquè els alumnes que així ho desitgin puguin
cursar els estudis de formació professional des del mateix
institut i no solament això, sinó que se soluciona un dels
problemes que vostè ha mencionat i que em sembla molt
important, que hagin d’anar a examinar-se a un altre lloc.

Igualment està prevista l’ampliació d’un aula taller per
poder desenvolupar dos nous cicles formatius presencials
importantíssims i que em sembla que solucionen precisament
aquest problema de futur de residències d’Alzheimer i de salut
mental que està previst que es facin perquè no són d’auxiliars
d’infermeria sinó, sociosanitari i d’educació infantil. Com
segurament també sap, parlant d’inversions, també s’endegarà
el cicle superior d’Administració, confiem que sí tengui
alumnat, ja que és el que en aquests moments més demanda té.

Estic convençuda, Sr. Mayans, li ho asseguro, ho he fet amb
tota la bona intenció jo també, perquè crec que aquesta manera
de fer-ho, de dir “estudiem quines seran les noves necessitats,
adaptem-les a aquesta llei que es desenvolupa de qualificació i
formació professional i fem-ho de manera que la conselleria faci
d’això un compromís i ho inclogui en el seu mapa de formació
professional”... Em sembla que això demostraria encara més la
sensibilitat que tenim amb l’illa de Formentera. Per això
m’agradaria, i estic disposada a parlar si s’ha de fer alguna
transacció,... del que vostè decideixi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És per anunciar el nostre vot
afirmatiu i subscriure els arguments que ha esgrimit el portaveu
del Grup Mixt. 

Efectivament, apostar per la formació i per la qualificació de
les persones ha de ser sempre una prioritat per a tots els
governants perquè apostar per al futur de tots i apostar per ser
més competitius dins el mercat nacional i internacional és
especialment rellevant quan parlam d’un context de crisi
econòmica. Per això pensam que aquests arguments tenen
encara més vigència. 

Si a això sumem la realitat social de la nostra comunitat, on
encapçalem per desgràcia els rànquings de fracàs i
abandonament escolar, doncs es planteja un futur molt poc
afavoridor per a nosaltres ja que quan un empresari o una
institució pública necessita una persona especialitzada o
qualificada l’haurà de cercar fora.

Si això ho extrapolam a l’illa de Formentera ens sembla
molt oportuna aquesta proposició no de llei que planteja
implantar per al curs 2009-2010 els cicles formatius de grau
superior en Animació d’Activitats Físiques i el d’Animació
Sociocultural, així com també la proposta d’implantar a
Formentera el cicle formatiu de grau mitjà en Cures Auxiliars
d’Infermeria, el d’Informàtica i el de Tecnologia. Tot això en
previsió que a Formentera faran falta professionals d’aquestes
branques quan s’obrin dins propers anys tots els serveis que ha
mencionat el portaveu, com el poliesportiu o el centre de dia. 

Per tant, si ja sabem que es necessitaran tot un seguit de
professionals, una bona opció seria formar gent a Formentera.
D’aquesta manera per una banda donam opció a la gent de
Formentera a ampliar les opcions actuals que tenen per accedir
a una formació, sense haver de sortir fora de l’illa. I d’això a
Eivissa sabem molt bé de què es parla.

Per altra banda ens avançam al problema de cobrir la futura
demanda de personal qualificat, que es crearà des del moment
en què s’obri el poliesportiu i el centre de dia. I de pas,
suprimiríem, eliminaríem un parell d’inconvenients que moltes
vegades té cercar gent de fora de Formentera, perquè
tradicionalment solen tenir moltes dificultats per trobar un
allotjament tot l’any.

En definitiva, a més de saber quins professionals demanarà
el mercat a Formentera en poc temps i que seria de justícia que
s’ampliïn aquests professionals, i també comptam amb una
partida econòmica concreta de 300.000 euros, que gràcies a una
esmena que es va aprovar en els pressuposts d’enguany, pensam
que és més una qüestió de voluntat política de fer-ho o una
voluntat política de no fer-ho. 
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Per tant, reiteram el nostre suport a la proposició no de llei.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc a la Sra. Alberdi la
voluntat d’arribar a un acord amb l’esmena que m’ha presentat,
som conscient i conec els arguments que ella ha esgrimit i
evidentment si el d’allotjament fa algun any que no té alumnat,
tal vegada més raó de ser té la meva proposició, posant-ne de
nous per veure si evidentment podem fer algun canvi perquè
siguin més atractius.

El que no compartesc són els quatre mesos a partir d’ara.
L’esmena als pressuposts està presentada, votada i acceptada
per unanimitat en el desembre. Per tant, no em descompti mesos
que en tenien més.

Vostè em diu els llocs que s’han d’habilitar per fer els nous
cicles formatius. Actualment els cinc alumnes que van a
Barcelona a examinar-se no sé quin tipus de material específic
necessiten. Crec que una aula d’ordinadors (...) a Formentera, hi
ha un telecentre i a l’institut també n’hi ha. Per tant, els
arguments que vostè m’ha donat no els compartesc al cent per
cent.

Jo crec que l’esmena de transacció que vostè em presenta,
estudiar ho poden fer quan la conselleria vulgui, evidentment
per això estan, per estudiar els problemes i aportar solucions. I
si hi ha un compromís amb els pressuposts, torn a repetir, de
300.000 euros per implantar allò que jo propòs mitjançant la
proposició no de llei, no sé per què no es pot aprovar, si a
l’esmena dels pressuposts voten que sí i després quan presentam
una proposició no de llei que diu exactament el mateix es diu
que no, no entenc per què votam els pressuposts, si tanmateix
després es fa el que es vol. No sé quin sentit tenen aquests
pressuposts.

Record també una visita d’un alt càrrec de la conselleria,
quan veig fer públic que presentava aquesta proposició no de
llei a Formentera i textualment, ho dic perquè avui anant amb la
barca he trobat un dels pares que va assistir a la reunió, es varen
comprometre a implantar de manera general i després explicaré
el motiu de dir això, nous cicles formatius a Formentera. Avui
mateix m’ho ha repetit. Per tant, si es vota que no a aquesta
proposició contradiuen el que varen comprometre a la reunió de
fa unes setmanes. Per tant, estan mentint als pares que varen
assistir a aquella reunió.

I per què dic jo implantar? Li ho explic detingudament. Dic
implantar perquè la meva voluntat és que arribem a un consens
en aquesta proposició. Si vostès agafen la meva proposició, li
faig una contraoferta, diguem-ho així, allà on posa implantar,
tant en el primer punt com en el segon, hi afegiria “a implantar
i/o nomenar tutors i realitzar exàmens a Formentera per al
curs...”. Tal i com vostès es varen comprometre a Formentera a
la reunió de la conselleria amb l’alt càrrec. A més, podem votar
per separat els dos punts. Això va ser allò que varen
comprometre amb els pares que varen assistir a la reunió. M’ho

han dit avui mateix, ha estat coincidència absoluta, però m’ho
han repetit avui mateix. I el primer punt de la seva transacció,
afegir-hi com addició el primer punt a la meva proposició. I
posar “i complementàriament estudiar a través de la conselleria”
tot allò que diu el primer punt.

Per tant, és la meva oferta i dir aquí que no és molt fàcil,
però a una reunió de pares tal vegada és més complicat. Per tant,
si voten que no a allò que jo els he ofert, crec que és de rebut,
complet la meva proposició i a més, recull allò que vostès es
varen comprometre a l’illa de Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. En vista que hi ha hagut propostes i
contrapropostes, jo els faig la proposta de suspendre la comissió
durant tres minuts perquè s’intenti arribar a un acord.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, arriben a un acord? Necessiten algun
minut més?

Per tant, senyores i senyors diputats, reprenem la comissió.
Entenc que no s’ha arribat a un acord amb la proposta del Grup
Socialista.

Per tant, passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, vots en contra 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.
4098/09.

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