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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha substitucions.

Compareixença RGE núm. 7654/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre el contracte d'assistència tècnica amb
GRUSAMAR Ingeniería y Consulting.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la compareixença RGE núm. 7654/09, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant la qual se solAlicita la compareixença del conseller
d’Educació i Cultura per tal d’informar sobre el contracte
d’assistència tècnica amb GRUSAMAR Ingeniería y
Consulting.

Assisteix el conseller d’Educació i Cultura, l’Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, que ve acompanyat de la Sra. Catalina
Morell González, secretària general; la Sra. Elvira Badia,
directora general de Planificació i Centres; el Sr. Francisco
Fernández Terrés, gerent d’IBISEC; la Sra. Rafaela Sánchez
Benítez, cap de gabinet; i el Sr. Francesc Ramis Oliver, assessor
tècnic.

Per tant té la paraula el Sr. Llinàs.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors diputats
i senyores diputades. En primer lloc volia demanar-los disculpes
per no haver pogut comparèixer abans i excusar la meva
assistència les vegades que m’ha pertocat estar aquí i per
qüestions d’agenda he hagut de ser fora, exceptuant un altre dia
que per qüestions de tipus personal, i que ja estava convocat i
havia dit que assistiria, no vaig poder assistir.

Dit això també he de dir que és una compareixença un tant
singular, perquè això és el que m’afecta directament, però
aquesta intervenció, aquesta compareixença, du un any i dos
dies, concretament, des del dia que es va presentar fins avui que
jo intervenc. Per tant fa molt de temps. Fa un any, com vostès
saben, jo no era conseller, com els he dit, d’Educació i Cultura,
i per tant desconeixia els detalls o desconec els detalls,
desconeixia els detalls a què fan referència, però de totes
maneres he duit la documentació pertinent per poder-los donar
l’explicació de tot el que tenc informació i documentació
pertinent dins la conselleria.

També s’ha de dir que el 20 d’abril del 2009 ja es va facilitar
al grup un plec de fotocòpies de tota la documentació que hi
havia en aquell moment. De totes maneres es parla d’un
contracte, o és concretament un contracte negociat sense
publicitat tipus serveis, i l’objecte d’aquest contracte era per la
prestació de serveis d’assessorament externs a l’IBISEC en

matèria de comunicació, publicitat i ordenació i coordinació
amb les direccions generals, i de suport a l’àmbit administratiu,
econòmic i jurídic. L’objectiu d’aquest contracte tenia doble
objectiu; el primer era dotar d’un equip d’assessorament en
matèria de comunicació, publicitat i coordinació entre l’IBISEC
i les diferents direccions generals de la conselleria, i l’altre
objectiu era donar cobertura tècnica externa a les àrees
jurídiques economicofiscals d’aquest ens públic.

Des de la gerència de l’IBISEC es va detectar la necessitat
d’un servei propi que dugués a terme treballs de comunicació i
publicitat de l’activitat pròpia de l’IBISEC i tasques de
coordinació amb la resta de direccions. Per aquest motiu es va
decidir la contractació d’un equip extern que pogués executar
aquest servei de forma satisfactòria a les necessitats. Així
mateix es va considerar adient que l’empresa adjudicatària
pogués oferir serveis de suport a les àrees administratives
economicojurídiques de l’IBISEC, atès que no hi havia en
aquell moment previsió d’ampliació dels mitjans humans amb
què comptava l’institut.

El pressupost per a la contractació va ser de 46.400 euros;
l’òrgan, l’IBISEC, i la partida pressupostària corresponent a
aquest ens, l’anualitat del 2008. El termini de l’execució eren
tres mesos i es va adjudicar definitivament l’1 d’agost del 2008
a l’empresa GRUSAMAR Ingeniería y Consulting. El
procediment de l’adjudicació va ser el següent: d’acord amb el
que disposa l’article 122 de la Llei 30/2008, de contractes del
sector públic, que determina quins són el procediment i
l’adjudicació dels contractes, i d’acord amb l’article 93.4 del
mateix cos legal, que exigeix la justificació adequada del
procediment i els criteris a tenir en compte per adjudicar el
contracte, es va optar pel procediment negociat sense publicitat.

L’objecte del contracte permet que la resolució dels seus
termes doni com a resultat l’elecció de l’objecte contractual que
més s’adeqüi a les necessitats plantejades. Les característiques
de l’objecte contractual que es varen considerar prioritàries per
adequar les ofertes a les necessitats de l’IBISEC foren les
següents: el millor preu de licitació per tal de configurar una
oferta econòmicament avantatjosa i la presentació per part del
licitador d’un programa de treball que detallàs els mitjans a
posar a disposició de l’IBISEC per desenvolupar l’objecte del
contracte.

Es va redactar un plec de condicions per a la contracció amb
procediment negociat sense publicitat, expedient 12/2008 de
l’IBISEC, d’acord amb allò que estableix l’article 99.6 de Llei
de contractes del sector públic, i es va emetre un informe
favorable. L’aprovació de l’expedient va seguir els següents
punts: es va aprovar l’expedient de contractació esmentat
d’acord amb la necessitat i la idoneïtat del contracte; es va
autoritzar la despesa que comporta aquest expedient a compte
de la partida pressupostària del mateix IBISEC, anualitat 2008;
es varen aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars que regiren el contracte i, finalment, es va aprovar
l’expedient d’autorització de la despesa i l’adjudicació
provisional i definitiva. Com a resultat de tot aquest
procediment dia 14 de juliol del 2008 es va adjudicar
provisionalment a GRUSAMAR Ingeniería y Consulting SL per
un import de 42.900 euros, IVA inclòs, i el primer d’agost es va
fer l’adjudicació definitiva.
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Com és habitual en els contractes negociats sense publicitat,
la part contractual va oferir invitació al procediment de licitació
a diverses empreses, concretament Elsamex SA, Consultors
d’Enginyeria i Urbanisme SL, Advanced Logistics Group SA i
GRUSAMAR Ingeniería y Consulting SL. Una vegada
transcorregut el termini atorgat per a la presentació de les
ofertes, el resultat va ser el següent: l’empresa Elsamex no es va
presentar a licitació; l’empresa Consultors d’Enginyeria i
Urbanisme SL va presentar defectes i omissions en la
documentació, per la qual cosa se li dóna uns dies per esmenar
defectes, esmena que finalment no va presentar; l’empresa
Advanced Logistics Group SA presentà la documentació
correcta amb una oferta econòmica de 44.805 euros, IVA inclòs,
però sense proposició tècnica; i l’empresa GRUSAMAR
Ingeniería y Consulting SL presentà la documentació correcta
amb una oferta econòmica de 42.900 euros, IVA inclòs, a
l’espera de revisar la proposició tècnica. 

Una vegada finalitzat el contracte d’assistència tècnica en
qüestió, assessorament en matèria de comunicació, publicitat i
coordinació entre l’IBISEC i les diferents direccions generals de
la conselleria, així com la cobertura tècnica externa de les àrees
jurídica i econòmica (...), es va presentar una memòria
justificativa dels continguts dels treballs realitzats. El contingut
de la memòria se centra fonamentalment a donar detall de com
s’ha desenvolupat l’assessorament en matèria de comunicació,
publicitat i coordinació entre l’IBISEC i les direccions generals
de la conselleria. Dóna informació sobre els següents aspectes,
entre altres: el disseny de diferents accions informatives i dels
actes promocionals associats; l’organització i la gestió de
l’oficina de premsa, així com de les diferents activitats
desenvolupades a petició de la direcció del contracte; el disseny
i la maquetació dels anuncis de premsa i ràdio i la proposta de
gestió de mitjans per a la publicitat; i el disseny i la maquetació
de fulletons informatius i cartells. A més, com a treballs
complementaris, l’informe sobre la cobertura tècnica de les
àrees jurídica i econòmica derivada de la construcció
d’infraestructures educatives. 

Per tant podem dir que la feina realitzada va ser rellevant per
dur endavant la tasca que té assumida l’IBISEC des de la seva
creació, especialment tenint en compte la creixent demanda de
construcció de centres escolars nous i de reforma i ampliació
dels ja existents.

També vull afegir que queda a la seva disposició aquesta
memòria que abans he comentat. L’he duita aquí però estarà a
la conselleria a la seva disposició quan la vulguin consultar i
veure.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin formular les preguntes o observacions.
Volen els portaveus suspendre la sessió? No? Per tant podríem
continuar.

I en aquest cas té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular,
el diputat Sr. Munar per un temps de 10 minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, moltes gràcies per la seva
compareixença, i aquí hi ha una qüestió que està clara, i és que
és una compareixença absolutament extemporània, que per
ventura hauria de fer reflexionar el funcionament d’aquest
parlament, perquè les coses s’han de fer en el moment que s’han
de fer i no de la forma..., en temps i en forma, però bé, això, no
em correspon a mi criticar-ho.

A mi em dol haver-li de qüestionar diverses coses perquè
vostè no és el pare de la criatura, però nosaltres estam per fer
oposició a un govern i això ho va fer el seu govern, encara que
fos amb una altra consellera. Aquí hi ha dos factors que són
absolutament distints, un és el factor administratiu i l’altre és el
factor polític. Des del punt de vista administratiu, de moment no
sembla que hi hagi cap, absolutament cap dubte, i a més
permeti’m, però allò d’excusatio non petita, accusatio
manifesta, quan es fan memòries tan escrupoloses i es comenten
els processos administratius d’una forma tan escrupolosa fa
pensar que almanco en allò polític hi ha un cert mea culpa, és
a dir, que un govern es gasti aquests doblers..., nosaltres ens
hem permès el luxe de què feia aquesta empresa i, entre altres
coses, quasi com a cosa fonamental, la coordinació dels
directors generals, de les direccions generals amb l’IBISEC. Em
perdonaran, però és una cosa que em pareix absolutament, vaja,
cridanera.

Però a nosaltres el que ens preocupa seriosament és, després
que s’estan esdevenint coses que vostès no desconeixen, és
aquesta generositat magnífica que té aquest govern amb aquesta
empresa que es diu GRUSAMAR. Per tant nosaltres hem posat
fil a l’agulla i en un temps prudencial farem allò que creguem
que hem de fer perquè si el Govern és tan generós en diferents
conselleries amb una mateixa empresa, idò ens hem d’assegurar
que les coses són el que són i no són el que poden parèixer. 

Per tant a nivell d’avui a mi m’agradaria saber, primer, si la
xifra s’ha pagat ja íntegrament; si hi ha cap tipus de continuïtat
amb aquesta empresa en aquests moments amb un altre tipus de
conveni similar, semblant, continuista, no continuista. Ens
agradaria saber, si s’han fet altres contractes, si també s’han fet
sense publicitat. És a dir, són coses que em pareixen molt
serioses i que, home, vostès han d’entendre que, tan prim com
filen quan ho fan els altres, idò nosaltres tenim el dret de filar
igual. No és el dret, és l’obligació; vostès compleixen amb la
seva obligació, però ara nosaltres estam a l’oposició i a nosaltres
això, conseller, no ens agrada, i per tant, amb tot el respecte que
profés a la seva persona i entenent que no ho ha fet vostè,
nosaltres sí que estam en aquests moments amb el nostre equip
jurídic analitzant, i demanarem informació a totes les
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conselleries i a vicepresidència perquè sincerament ens sobta
aquesta generositat d’aquest govern amb aquesta empresa.

Per tant li demanaria, primer, si té més contractes sense...,
d’assessorament o d’altre tipus amb aquesta empresa; si ja ha
finit aquest, si l’han cobrat; si tenen pensat fer-ne qualcun altre
-és una estupidesa perquè segurament no m’ho diran, i si ho
tenen pensat supòs que s’ho repensaran-; i bàsicament això són
les preguntes que li volia fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Sr. Conseller d’Educació, vol
contestar individualment a cada portaveu o ho farà
conjuntament?

Molt bé, idò essent així, pel Grup Parlamentari Mixt..., no hi
ha intervenció. BLOC per Mallorca i PSM-Verds, tampoc no hi
ha intervenció. Pel Grup Socialista, la Sra. Rita té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença, ben igual que als seus directors generals per
haver acudit, també, i sobretot amb un tema que no correspon
a la seva gestió concreta, sinó que era de la seva antecessora en
el càrrec, però ens sembla molt bé que es doni aquest tipus
d’explicació perquè nosaltres som els que creim també en una
administració que ha de ser transparent, i a partir de les seves
explicacions ha quedat jo crec que patent la legalitat d’aquesta
contractació.

He de confessar, Sr. Conseller, que no acabava d’entendre
que el Partit Popular solAlicités una compareixença per demanar
explicacions sobre una contractació en el sector públic quan
precisament es tracta d’un grup que quan va governar jo crec
que es va treure un màster en aquesta matèria. És un tema
apassionant, aquest dels contractes del sector públic, del qual no
només els diputats sinó tota la població en general de les Illes
Balears està aprenent molt a partir dels informes darrers dels
fiscals i dels actes judicials. Però, no, Sr. Conseller, senyors
diputats i senyores diputades, Sra. Presidenta, no passin pena
que jo no parlaré aquí dels contractes de l’època en què va
governar el Partit Popular i que ara mateix estan judicialitzats;
d’això ja se n’encarreguen els jutges i fiscals i, a més, ja són en
general prou públics.

No obstant açò, crec que està molt bé parlar aquí en seu
parlamentària d’aquest tipus de contractes, que són negociats
sense publicitat, perquè sempre poden suscitar suspicàcies per
part de l’oposició. Per tant comprenc, per una altra banda,
perfectament que es demani documentació, compareixences i
l’aplicació dels procediments de control parlamentari que
calguin, faltaria més. Hi ha molts precedents en aquesta casa i
jo crec que és sa que s’exerciti aquest control, tant si el preu del
contracte és de 42.000 euros i si és per un assessorament, com
han dit, jurídic extern, l’objectiu del qual ja ha explicat el
conseller i que al final era per facilitar la construcció d’escoles,
com si són de 60 o 70.000 euros per fabricar, posem per cas, una
maqueta i una presentació pública en època electoral d’un
megaprojecte arquitectònic d’un edifici singular, malgrat que

després no quedi res, ni cap línia dibuixada; com si és un
contracte també d’1.200.000 euros per contractar el que sembla
en el seu moment l’únic arquitecte possible en el món, que per
continuar posant exemples fa teatres d’òpera. 

Però el que és important, Sr. Conseller, és que finalment
l’objecte del contracte i la feina dels contractats siguin reals i
estiguin documentats, que siguin transparents, perquè el que no
seria de rebut -per continuar parlant d’exemples- és que
l’IBISEC contractés un projecte arquitectònic i després no
aparegui cap línia dibuixada, o que el pagament es faci en un
banc suís; tot açò pot crear les seves suspicàcies.

Però ja veim que en aquest cas no ha estat així. Es varen fer
els seus plecs de condicions, que vostè ha explicat molt bé; es
varen convidar quatre empreses, és a dir, que l’IBISEC mateix
ja va comprovar que n’hi havia més d’una que podia fer la feina.
Dic açò perquè a vegades els òrgans de contractació no ho
saben. Per continuar posant exemples, que hi pugui haver més
d’un arquitecte, diguéssim, ja que parlam de l’IBISEC i d’açò,
que hi pugui haver més d’un arquitecte, com dic, en el món
capaç de fer un edifici singular, que hem dit ja, més d’un que ja
ho hagi fet; tal vegada és perquè només havien vist coses que
s’havien fet a les proximitats de la nostra terra, a València, per
exemple, sinó que en aquest cas han cercat moltes més
empreses. En aquest cas l’IBISEC, per tant, es va preocupar
d’açò, i també trobam que és un preu que és ajustat, no ho sé,
estem parlant de tres titulats superiors durant tres mesos. Si em
diguessin -com abans, ja, per no anar a altres casos- em
diguessin que han estat 1.200.000 euros per un contracte d’un
sol titulat superior, malgrat sigui un enginyer o un arquitecte,
que ja sabem tots que juntament amb els lampistes són els
professionals que cobren més del món, idò jo també em
queixaria que s’han dilapidat doblers públics, però en aquest cas
també no ho sembla, no ho sé.

Bé, tot amb açò i per acabar, al nostre grup també li
preocuparia que de la contractació no quedés després res en
benefici de la comunitat, per exemple cap informe o si es tracta
d’un projecte arquitectònic cap línia, cap projecte, però en
aquest cas com vostè ha dit hi ha una memòria també
explicativa o justificativa de la feina., és a dir, que queden coses
per a l’Administració que pot ser utilitzada o pot ser més
endavant, etc., i és per aquest motiu finalment, Sr. Conseller,
que el nostre grup, el grup es queda satisfet per les seves
explicacions i per tant no necessitam formular-li cap pregunta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Conseller d’Educació, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, senyora diputada, senyor diputat. En primer lloc
vull dir-li que el tema de detallar la resposta ha estat una petició
meva per una raó clara i és que jo m’havia d’assabentar del que
els havia de contestar a vostès avui perquè jo no hi era en el
moment en què es va fer, no hi era quan es va executar i vaig dir
que, per favor, per escrit em passassin d’una manera clara tota
la informació de l’expedient i que duguessin l’expedient i li dic
que l’expedient l’he duit, però està a disposició de la conselleria
perquè vostès el puguin veure quan vulguin. És un expedient
totalment assequible i a la seva disposició.

Pel que fa a la contractació, vostè m’ha demanat referent al
GRUSAMAR, li he de dir que és l’única contractació que hi ha
haguda amb GRUSAMAR. L’altra pregunta és si estava pagat.
i efectivament està finalitzat i està pagat el servei. I la darrera
que no tenim cap tipus de connexió ni de contacte amb
GRUSAMAR per part de la conselleria. 

Les altres apreciacions que vostè feia sobre el Govern i
sobre ... no les hi contestaré perquè lògicament la relació que
nosaltres hem tengut ha estat aquesta i com veu, a més, jo m’he
hagut d’assabentar de tot en el moment en què ho he exposat.
De totes maneres aquesta i qualsevol altra actuació que demanin
de la conselleria no tenc cap inconvenient que la mirin, la
controlin, és la seva feina i per tant ho entenc perfectament, i si
no ho entengués, cosa que no és certa, ho entenc, també seria el
que haurien de fer vostès si hi havia coses que no els semblés
bé.

Moltes gràcies, Sra. Diputada, pel suport que ha donat a
l’explicació que he fet i res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs. Sr. Munar, en torn de rèplica té
la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, el portaveu del seu grup li ha fet un flac favor
perquè ha començat a parlar de fiscals i unes coses raríssimes
que no fan més que donar l’aparença que efectivament relaciona
una cosa amb l’altra. Jo crec que fer oposició a l’oposició té la
possibilitat de mostrar els peus, però nosaltres som oposició
d’un govern demòcrata d’un petit país, i la feina de l’oposició
d’un govern demòcrata és fiscalitzar aquelles coses que no veu
clares, si això té connotacions fiscals i de persecució, no
demostra més que certes coses que s’haurien de fer mirar.

En qualsevol cas a nosaltres, li he dit des d’un principi, hi ha
un procés administratiu que els qui ho varen fer ho varen fer
molt bé, no tenim res a dir, nosaltres políticament continuam
pensant que va ser com a mínim indecorós, perquè si vostè fa un
contracte per tres mesos i no s’ha tornat a fer degué ser perquè
no era molt necessari fer-lo i que no va ser molt positiu per a la
conselleria tornar a fer aquest contracte, vol dir que va ser
innecessari en el seu dia per què es necessita coordinar durant
tres mesos i després ja no coordinar?, és a dir, ha d’entendre que

des del punt de vista polític hi ha 500.000 preguntes que se li
acudeixen a qualsevol persona mínimament intelAligent. 

Tot això, per tant, és molt estrany, nosaltres continuam
pensant que políticament va ser un greu error de la consellera
passada i dilapidar uns doblers que no eren per res necessari
gastar per a aquestes històries i molt més perquè nosaltres hem
llegit el que oferia aquesta empresa a la conselleria i a part de
ser una cosa absolutament etèria aquí on cap tot, tots hem vist
molts de procediments administratius i tots sabem que totes les
coses quan es vesteix el mort, com diuen, tothom en sap. És a
dir, en qualsevol cas -repetesc- ni administrativament tenim res
a dir ni ens qüestionam més enllà de fer la nostra feina que és la
de demanar, sí que deim que políticament gastar-se al voltant de
40.000 euros amb les necessitats que hi ha perquè et vengui un
equip de fora a coordinar-te quatre coses durant tres mesos, que
no hi ha seguiment posterior ni etc., etc., etc., etc., ens sembla
un error, ens sembla indecorós i ens sembra dubtes des del
moment en què això és una empresa que toca altres solfes molt
més abundoses a altres conselleries.

Per tant, nosaltres li agraïm la seva compareixença, ens
donam per satisfets amb la seva aportació com sempre de molt
bon gust, però ens continua quedant el dubte de per què aquest
govern és tan generós amb aquesta empresa, en altres
conselleries d’una manera brutal i en aquesta encara que siguin
menuts són molts de doblers per fer una feina que no està
demostrant ni que fos necessària ni abans ni durant ni després.
I davant tots aquests dubtes ens hem de plantejar si això
representa qualque cosa més que no té res a veure amb aquesta
compareixença, però que és un comentari polític que jo crec que
s’ha de fer en un òrgan polític com és el Parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Sra. Rita, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument perquè aquest grup
no té res més a dir perquè la troba una qüestió molt
administrativa i molt de tràmit i no ens sembla tampoc tant
dilapidar 42.000 euros amb tot el que s’ha dilapidat en aquesta
comunitat en anys anteriors, així que no tenim res més a dir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Llinàs.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sr. Diputat, el document que jo no l’he estudiat, li he de dir
sincerament, no m’he posat a estudiar-ho tot ni molt manco
perquè hi ha altres tasques a haver de fer i està aquí explicat,
però sí li vull comentar és que evidentment pel que m’he
assabentat i pel que he parlat amb els tècnics és un document
que no era una feina que es feia i s’acabava en tres mesos, la
feina, segons com es veu després a la memòria, era una feina
per fer després una actuació, marcar unes pautes de coordinació
i fer un seguiment que s’utilitzen actualment. És a dir, avui el
matí hem anat a Alcúdia a un acte d’inauguració d’un centre i
d’un institut i hi ha tota una sèrie de pautes que s’establien en
aquell moment quan es va fer la feina i que les continuam
utilitzant fins a finals de legislatura. Això és el que li puc dir.
Amb més detall? Quines coses només eren puntuals de tres
mesos i quines coses tenien tota la prolongació durant tota la
legislatura? Supòs, m’imagín que està explicat a la memòria,
però no era una cosa que es tancàs i es donàs i no tengués
aplicació sinó que era marcar unes pautes que els serveis tècnics
de dins la casa encara sí utilitzen. Això és l’únic que li puc dir.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No havent-hi més assumptes
a tractar, agraïm la presència del conseller d’Educació i els seus
acompanyants i sense més s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies als diputats i a les diputades.
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