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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sr. President. Santiago Tadeo substitueix Joan Flaquer.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Rosamaria Alberdi.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Esperança Marí en el
primer punt de l’ordre del dia.

1) Proposició no de llei RGE núm. 883/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de l'estructura
de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam doncs al primer punt de l’ordre del dia
d’avui consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 883/10,
del Grup Parlamentari Mixt, sobre manteniment de l’estructura
de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé pel Grup
Parlamentari Mixt l’Hble. Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
L’Institut d’Estudis Baleàrics ha estat des de la seva creació un
instrument necessari i una eina important que ha treballat en
favor de la nostra cultura. Com a partit nacionalista sempre hem
considerat que polítiques com les duites a terme per l’Institut
d’Estudis Baleàrics són clau per reforçar la nostra identitat i la
nostra cohesió social, tot difonent la cultura pròpia de les Illes
Balears a l’exterior. Per aquest motiu ens estranya que des que
el president Antich va expulsar del seu govern unilateralment i
de forma precipitada Unió Mallorquina, l’IEB ha sofert una
greu disminució del seu recursos i de la seva importància dintre
de l’acció del Govern.

En un primer lloc es parlava d’eliminar l’IEB, més tard
matisaren que només se’n reduiria a l’àmbit competencial -que
encara no entenem que vol dir exactament-, i ja des de la
Conselleria d’Educació i Cultura es declarà que deixarà de ser
una entitat autònoma amb pressupost i personal propi i que
dependrà directament de la Direcció General de Cultura. Per
tant, des d’Unió Mallorquina volem reivindicar la importància
que té aquest institut per a la cultura de les Illes Balears i no
entenem per què precisament es desmantella aquest institut just
quan Unió Mallorquina és expulsada del Govern. Per tant, la
nostra proposició no de llei va en el sentit de mantenir l’IEB
amb l’estructura que tenia abans i desitjam que aquesta
estructura sigui la que marcava el Decret 76/2004, de 3 de
setembre, i no el nou Decret 38/2010.

Per altra banda, volem constatar la necessitat de continuar
mantenint relacions amb les altres institucions ja que la
compatibilitat de l’institut amb la resta d’institucions i
organismes dedicats a la cultura ha quedat plenament
demostrada durant els darrers anys. En aquests anys també
difícils per al món de la cultura els editors, els llibreters, els
autors musicals i altres sectors culturals han estat ben atesos per
les persones que estaven al front de l’institut i així ha quedat
demostrat amb les mostres de suport i de preocupació pel futur
de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé
l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Sureda, nosaltres evidentment discrepam que l’exclusió
d’Unió Mallorquina del Govern fos de manera precipitada sinó
que ens remetem a tot el llarg procés polític que va acabar amb
aquesta situació. En tot cas tampoc no hi entraré perquè tampoc
no crec que és l’objecte avui d’aquesta proposició no de llei. 

Del que parlam per part del nostre grup, o entenem, és d’un
tema pràcticament instrumental. Tornam a parlar no de les
polítiques que es fan, de les quals evidentment un partit
nacionalista i amb les proclames que ha fet la Sra. Sureda per
part del nostre grup no hi tendríem cap inconvenient a
subscriure, difícilment o no tant amb les funcions que feia
l’institut l’any 71, l’any 72, que va suposar una feina també
d’interès, evidentment, per als estudis del país, però que era un
altre i era l’IEB, però depèn de les polítiques que practiqui i
depèn que si les deixa de fer un qui farà les altres. Jo crec que
els ens instrumentals d’un govern, de si es fan les polítiques de
manera directa o les fa de manera indirecta, és una decisió que
es fa en cada moment. 

En qualsevol cas, vist que ha estat útil i interessant
històricament l’IEB a nosaltres també ens pareix bé i una bona
notícia la seva preservació i que per ventura és bo i és positiu
que, malgrat aquesta reflexió, que crec que per part de tots els
grups es planteja sobre la inflexió del sector instrumental i del
sector públic associat a l’administració, un dels que hagi de
romandre i dels que té una funció clara i que precisi d’una
estructura pròpia, sigui un institut d’estudis baleàrics com l’hem
conegut. Per tant, també nosaltres ens sumam al reconeixement
de distintes èpoques que ha fet l’institut, de les funcions que ha
duit a terme i creim que les polítiques sobretot s’han de
preservar i l’estructura, la manera d’instrumentar-les, creim que
també és útil i, per tant, és positiu que es mantengui. 
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Ara, el tema tal i com està plantejat en la proposició no de
llei és com un poc més fossilitzat, pretén que l’estructura i la
manera que va tenir en un moment determinat sigui la que hagi
de romandre sempre, malgrat les reflexions de reestructuració
administrativa o de màxima prioritat que es doni a uns aspectes
o a uns altres. Aquí no hi podem estar d’acord. Fins i tot la
proposició no de llei posa un interrogant dins l’exposició de
motius a veure si el motiu d’eliminar o de canviar l’estructura
de l’institut no era per passar pressupost a la direcció general, es
diu com a una cosa tèrbola i negativa que la Direcció General de
Cultura tengués un pressupost o que gestiona unes determinades
competències que no té l’institut. Jo crec que això parteix d’uns
apriorismes sobre les bondats i les maldats de cada un dels
titulars que jo crec que és difícil compartir apriorísticament,
després de vegades la pràctica et du a una cosa o a l’altra. 

Per tant, nosaltres creim que mantenir l’estructura talment
fossilitzada no és raonable, més quan la que teníem en aquest
moment és la de l’any 2004, com vostès saben va ser el moment
en què el Govern de les Illes Balears va decidir abandonar
l’Institut Ramon Llull, va reforçar en aquells moments l’institut
precisament perquè assumís totes les competències del Llull,
després hem tornat al Llull i jo crec que eren possibles i
compatibles les funcions que duien una àrea i l’altra, així ho
hem defensat a les crítiques que ha aportat el Partit Popular
qüestionant-ho i negant-ho per activa i per passiva, però en
qualsevol cas, qualsevol remodelació que en aquest sentit toqui,
matisi, precisi funcions d’uns i dels altres dins aquest
conglomerat mentre les polítiques es continuïn aplicant a
nosaltres ens pareix positiu. 

Per tant, no hi veim cap inconvenient a donar suport al
segon punt, que apunta, jo diria que implícitament, l’existència
de l’IEB perquè si ha de continuar mantenint una activitat és
perquè ha de continuar existint per tant la idea de continuïtat de
l’IEB i que continuï mantenint relacions amb ajuntaments, amb
consells insulars, amb el Ramon Llull, amb l’Institució de les
Lletres Catalanes i tot el que hagi de fer i que sigui raonable que
faci aquest ens instrumental de la Direcció General de Cultura.
Ens pareix positiu, raonable, de fet és el que fa, basta fer un
seguiment dels darrers mesos de les exposicions, de les
presentacions de llibres, dels CD que prepara i de tota l’activitat
que desplega el Llull en bona part heretada dels anteriors
gestors i en part nova, que du a terme en els darrers temps, com
és natural en qualsevol procés administratiu i polític, i que du a
terme la seva activitat bàsicament lligada amb els ajuntaments
i els consells, a part també amb ONG, etc.

Concretament el Llull, que s’insisteix, nosaltres el votarem
a favor, però que l’IEB hagi de formar part del patronat del
Llull com és...bé, sempre és una decisió opinable, però ens va
bé que hi sigui, creim que és positiu ja que es considera tan
interessant per part d’algun grup que l’IEB formi part del Llull,
doncs nosaltres tampoc no qüestionarem en aquesta votació la
seva participació, tot i que és evident que estant a la Conselleria
de Presidència, havent-hi una adscripció d’un altre ordre doncs
també hem de fer tot el possible, com sempre hem defensat en
totes les intervencions que s’han tractat sobre les dues entitats,
que hi hagi el mínim de duplicitats administratives possibles.

De totes maneres si pot contribuir a una major colAlaboració,
coordinació d’aquestes entitats també ens sembla bé que unes
d’alguna manera coordinin i formin part a l’hora de crear plans
de les altres. Per tant, votarem en contra del primer punt si es
manté en aquest sentit de fossilitzar l’estructura, que el nombre
de càrrecs i el nombre de persones que hi ha en un moment
determinat, i més en aquest moment difícil com s’ha afirmat per
a la cultura, però també per a les finances públiques, no crec que
ens recomanin blindar el nombre de càrrecs polítics que en
aquell moment tenia l’institut, si l’actual direcció ha considerat
que eren prescindibles o alguns d’aquests càrrecs per la situació
econòmica que vivim, insistir que són necessaris tots, nosaltres
creim que ho hem de deixar un poc a la consideració dels
actuals gestors. Per tant, el segon punt, ja dic, a aquest vot
favorable a l’existència i a l’activitat de l’IEB li donarem
suport, però no a fossilitzar la seva estructura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la diputada Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyors diputats
i senyores diputades. En aquest darrer any hem viscut diverses
remodelacions del Govern, algunes han estat motivades per la
ruptura del pacte amb Unió Mallorquina, les causes de la qual
no repetiré aquí perquè són de tots conegudes, i altres també
motivades per la crisi econòmica que han fet reordenar les
prioritats del Govern.

Probablement els canvis produïts a l’Institut d’Estudis
Baleàrics responen ambdues coses, però fonamentalment a la
idea d’optimitzar els escassos recursos existents. En aquest
darrer any no és que hagi canviat l’estructura d’un organisme
autònom, és que ha canviat l’estructura també d’algunes
conselleries senceres i també s’ha amagrit els pressuposts de
totes les conselleries. De tota manera l’Institut d’Estudis
Baleàrics ha passat per molts estadis des de la seva creació l’any
1971. Alternativament ha estat integrat a la Conselleria
d’Educació i Cultura, governant Unió Mallorquina en aquesta
conselleria, per cert, o ha tengut a altres més autonomia de
gestió.

Certament, en el 2004, governant el Partit Popular, els
estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics varen patir una
important modificació pel fet de la separació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de l’Institut Ramon Llull. En
aquell moment li varen ser atribuïdes competències que havien
estat reservades a aquell institut. Posteriorment, quan la nostra
comunitat autònoma es va adherir novament a l’Institut Ramon
Llull una part important de les competències que s’havien
atorgat a l’IEB varen ser assumides novament pel Ramon Llull.
Tal i com es pot llegir a l’exposició de motius del Decret
38/2010, que és la darrera modificació de l’estatut de l’IEB,
aquest darrer va mantenir les competències en investigació de
temes relacionats amb les Illes Balears, en promoció i difusió de
la cultura, en l’edició i la difusió de la temàtica relacionada amb
l’anterior, etcètera.
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Allò més important de l’estructura de l’institut pensam que
no ha variat, continua sent una entitat de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia diferent de la comunitat autònoma;
té també, segons l’article 3 del decret que he citat del 2010,
capacitat jurídica per adquirir, per posseir béns de tota classe,
per disposar de recursos econòmics de la forma que cregui més
convenient, vull dir que en totes aquestes qüestions no ha
canviat l’estructura. Allò que ha canviat, sí, ha estat tant el
nombre com la distribució dels seus òrgans, per exemple, coses
per a mi tampoc importants, en lloc d’un coordinador general
ara es parla d’un director de l’institut; el consell de direcció és
més reduït, tenia set membres i ara en té quatre, tal com mana
una situació més austera com la que vivim ara, i el que en aquell
moment s’anomenava ple ara es denomina consell acadèmic,
però la seva estructura i competències són les mateixes.

Hi ha alguna diferència amb les competències en general de
l’institut i en això, en part, s’ha fet cas a allò que deia el Partit
Popular, que es queixava de duplicitat d’accions, no perquè
aquestes fossin atribuïdes a l’IEB pensam, sinó perquè eren
atribuïdes a l’Institut Ramon Llull, amb el qual no estaven
d’acord.

Mirin, senyors i senyores diputades, el Decret 76/2004
donava unes competències a l’Institut d’Estudis Baleàrics sobre
normalització lingüística, competències que tenen actualment
atribuïdes tant la Conselleria d’Educació i Cultura com la UIB,
vull dir que no és necessari mantenir aquestes competències; per
això trobam que els canvis que hi ha hagut són en certa manera
lògics, evitar aquestes duplicitats.

En fi, senyores i senyors diputats, allò important és que es
facin les coses, com es fan en el sentit del mecanisme utilitzat
i des d’on es fan jo crec que té manco rellevància en la nostra
opinió i en un moment de racionalització de l’administració, en
el qual està immers el nostre govern per manca, entre d’altres
coses, de recursos econòmics, però també per pura
responsabilitat, ens han de permetre que sigui qui té la
competència qui tria com ha d’organitzar les coses i com ha de
ser l’estructura administrativa de la seva gestió. És per aquest
motiu que no podem aprovar el primer punt de la proposició no
de llei d’Unió Mallorquina, no pensam que sigui una funció
d’aquest parlament entrar en si un institut ha de tenir un
secretari general o no l’ha de tenir, que és el que surt en els
decrets. 

Contràriament, sí votarem probablement, i no hi ha perquè
deixar de fer-ho ja que els nous estatuts no entren en això, es
mantenen com dic tots els convenis de colAlaboració amb la
Universitat, amb la Institució de les Lletres Catalanes, amb
l’Institut Joan Vives, amb l’Institut Cervantes, etc., així com
també la participació en els organismes culturals com són el
patronat mateix de la Fundació Ramon Llull, l’Institut Ramon
Llull o altres institucions d’estudis locals, la Confederació
Espanyola de Centres d’Estudis Locals, etc.

En definitiva, pensam que les incerteses del primer moment
amb la desaparició d’una persona tan carismàtica com va ser el
Sr. Sebastià Serra al capdavant de l’institut ha quedat ja diluïda
amb els mesos i malgrat ara no es fan tantes rodes de premsa i
tal vegades ni tants d’actes públics, jo crec que les accions que
s’han fet, fins a tretze accions culturals entre exposicions,
edicions de llibres, etc., des del mes de febrer fins ara més
l’edició de dos llibres i un disc que està en preparació, tot això
en colAlaboració amb altres entitats administratives i culturals
més els convenis de colAlaboració que han citat i la participació
de l’Institut d’Estudis Baleàrics en altres organismes a les Illes
Balears que també han citat, avalen que l’Institut d’Estudis
Baleàrics continuï i continua amb la seva important tasca. I així
ha de ser en el futur.

L’Institut d’Estudis Baleàrics va ser creat per l’antiga
diputació, és a dir, compta amb una llarga història, aquesta que
els parla recorda, entre d’altres coses, la revista de l’institut on
els joves investigadors de la història de l’ecologia de les Illes
Balears vam poder publicar els nostres treballs en un moment
donat, així com també llegir els que altres feien, és a dir, es feia
comunitat. Per tant, és un element imprescindible de la nostra
cultura que hem de mantenir i la seva estructura interna doncs
s’ha d’adaptar al temps i a les persones de cada generació.
Volem que sigui un organisme d’estudis locals com va ser en el
seu moment? Volem que sigui un organisme per difondre
cultura? Volem que sigui un organisme colAlaborador d’entitats
culturals? Quin és el paper que li volem donar? Tot això són
qüestions interessants per reflexionar, i això s’hauria de fer en
el si del propi institut, tal com es fa en altres, ara mateix s’ha fet
amb l’Institut Menorquí d’Estudis l’elaboració d’un pla
estratègic. Això també podria ser una bona mesura de cara a
aclarir també les competències, la manera de fer de l’Institut
d’Estudis Baleàrics.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular intervé
l’Hble. Diputat Sr. Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Evidentment ens trobam amb un tema
d’interès, d’interès pel que afecta l’àmbit cultural. Coincidim
amb l’exposició de la portaveu d’Unió Mallorquina que
realment en aquest procés de reconversió -per dir-ho de qualque
manera- de l’Institut d’Estudis Baleàrics hi va haver una
desconsideració seriosa del Govern cap al mateix institut i cap
a una gran part de les persones que hi feien feina. I dic
desconsideració perquè varen fallar les formes i varen fallar els
procediments. Es pot estar d’acord o es pot estar en desacord
sobre el contingut, sobre l’estructura, sobre el tipus d’actuacions
i accions polítiques des del punt de vista cultural que pogués
desenvolupar aquest institut, però hem de ser conscients que les
formes s’han de respectar. 
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La veritat és que veim que les formes no es varen respectar
perquè els mateixos representants efímers d’aquest institut
declaraven en públic que el Govern va tardar més de 24 hores
a comunicar al personal i al president de l’institut que es
remodelava aquest institut, que se suprimien els seus càrrecs i
que es varen haver de -ho llegiré literalment perquè en quedi
constància: “desde entonces y hasta ayer, a les 15 hores, el
presidente de la entidad cultural, Sebastià Serra, nadie -entre
cometes- le había comunicada nada, de hecho me enteré de la
notícia por la prensa, reconoció ayer a este períodico."

Per tant, varen fallar les formes i també amb aquesta acció
es va crear una certa preocupació respecte dels projectes
compromesos, els nombrosos projectes compromesos que es
volien desenvolupar a partir de la seva actuació. I som
perfectament conscients que l’assumpció de les feines d’aquest
institut per part de la conselleria suposava també una altra
contradicció, perquè la Conselleria de Cultura, d’Educació, no
té personal propi per afrontar tota la feina que estava duent a
terme i que està duent a terme l’Institut.

No només açò, sinó que els mateixos socis del Govern que
anihilen l’antiga forma de l’Institut d’Estudis Baleàrics
critiquen el procediment. “Esquerra de Menorca critica la
incomprensible supresión del Institut d’Estudis Baleàrics. El
partido de izquierdas recuerda que el IEB no es una institución
recién nacida de la que se puede prescindir, sino que está
cargada de historia y memoria. En su opinión sería como si
mañana nos dicen que el consell ha decidido suprimir el
Institut Menorquí d’Estudis i pasar sus competencias a la
Conselleria de Cultura. Incluso el Institut d’Estudis Baleàrics
es una institución mucho más veterana”. I avui assistirem, bé,
a una altra contradicció en aquest sentit.

El Sr. Llinàs també, en una resposta parlamentària a aquest
diputat, reconeixia que -i ho dic literalment- “després hi ha un
altre aspecte, i és que hi havia competències que estaven
repetides a l’Institut Ramon Llull, a l’Institut d’Estudis
Baleàrics i a la mateixa conselleria, i el que es fa és que aquelles
competències que són pròpies de l’Institut Ramon Llull, passar-
les al Ramon Llull, que és el mínim; unes altres...”; bé, és a dir,
que el mateix govern reconeix que hi havia competències
superposades, que és una de les qüestions que nosaltres hem
estat criticant durant tota la legislatura, pensam que la
competència que s’havia obert..., la competició que s’havia
obert entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Institut Ramon Llull,
on l’Institut d’Estudis Baleàrics competia en desavantatge, idò
estava passant factura perquè al nostre entendre es duplicaven
algunes d’aquestes funcions en detriment de la iniciativa de les
Illes Balears. Hem escoltat avui com el PSM, en tost de
defensar allò propi, defensa iniciatives pertanyents a altres
comunitats autònomes. Bé, una altra contradicció de la qual
volem deixar constància. 

I ja per acabar és evident que hi ha hagut, des de la
remodelació, des de la liquidació de l’institut, hi ha hagut una
pèrdua de presència de l’activitat d’aquest institut a tots els
nivells. Ara sí, invitacions del Ramon Llull, en tenim cada
setmana, però hem de reconèixer que l’activitat de tipus cultural
de les Illes Balears ha minvat. Ens agradi o no hi ha hagut un
canvi qualitatiu i quantitatiu en la seva activitat.

I ja per acabar vull dir que nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei, però proposam, plantejam una
sèrie d’esmenes, una de les quals he fet per escrit, tot i que hagi
estat fora de termini, que la primera..., un segon que pugui
ordenar els meus papers... En el primer punt proposam una
transacció que digués: “Dotar l’Institut d’Estudis Baleàrics de
l’estructura, els recursos humans i econòmics necessaris d’acord
amb la conjuntura actual per poder dur a terme les finalitats
establertes en el Decret 76/2004, de dia 3 de setembre, de
reforma dels estatuts”. I, segon, “l’Institut d’Estudis Baleàrics
ha de continuar mantenint relacions i una millor coordinació,
una millor coordinació amb ajuntaments, consells insulars,
l’Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes, ja
que és completament compatible amb la resta d’institucions i
organismes dedicats a la promoció de la cultura de les nostres
illes”, i hi afegiríem “tot delimitant les competències pròpies de
cadascun d’aquests organismes”.

Amb aquestes esmenes in voce pretenem enriquir la
proposta d’acord i esperam que el grup proposant pugui
acceptar aquestes esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Vol fer ús de la paraula el Grup
Mixt? Té un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, només he de dir que es pot
constatar que a l’institut hi ha hagut molts de canvis en la gestió
i no a millor. No parlam només de temes de càrrecs, amb el
canvi del decret, i sí que es va tornar a adherir al Ramon Llull,
i a diferents reunions ja s’ha dit que les relacions externes,
perquè les dugués el Ramon Llull, els mitjans que hi havia no
bastaven per poder donar la cabuda a tota la difusió que es pot
fer de la nostra cultura, perquè sempre el que fas és millorar i
ampliar, que hi ha hagut sempre una colAlaboració amb totes les
institucions total, s’ha coordinat al màxim i no s’han trepitjat les
tasques.

L’equip que hi havia fent feina mai no va tenir cap conflicte
i es va fer un gran esforç tant amb els ajuntaments, amb les
entitats, com amb les quatre illes perquè les coses anassin bé.
Per tant les esmenes que ha fet el Grup Parlamentari Popular, la
referent al punt 2 millora el seu punt, i a l’1 també estam
d’acord que es pugui mantenir o dotar amb l’estructura i els
recursos humans i econòmics necessaris, segons així com estan
les coses avui en dia. 

Per tant acceptam les dues esmenes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Puc entendre que el punt 2 està aprovat
per assentiment? És així, Sra. Rita?

(Conversa inaudible)

Sí, feim un recés de tres minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla recomençam la sessió. 

Sr. Gornés, podria llegir l’esmena tal com quedaria, la
proposta d’esmena.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

El punt 1 quedaria: “Dotar l’IEB de l’estructura, els recursos
humans i econòmics necessaris d’acord amb la conjuntura
actual, per poder dur a terme les finalitats establertes en el
Decret 76/2004, de 3 de setembre”.

La segona esmena..., la té la Mesa, el punt 2 quedaria...

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, l’esmena al segon punt, textualment, seria:
“L’Institut d’Estudis Baleàrics ha de seguir mantenint relacions
i una millor coordinació amb ajuntaments, consells insulars,
l’Institut Ramon Llull, la Institució de les Lletres Catalanes ja
que és completament compatible amb la resta d’institucions i
organismes dedicats a la promoció de la cultura de les nostres
illes, tot delimitant les competències pròpies de cadascun
d’aquests organismes”. És així, senyors portaveus?

Per tant, amb aquests texts, podem donar per aprovat per
assentiment el punt 2 i passaríem a votar el punt 1. Molt bé, si
és així passam a votació.

Vots a favor? Molt bé.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

8 vots a favor; 8 vots en contra. Si és així, seguint l’article
90 del Reglament del Parlament passaríem a una segona
votació.

Vots a favor? Molt bé.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Per tant, suspendríem la sessió per trenta segons i passaríem
a votar per tercera vegada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. 

Com que es repeteix el resultat i emparant-nos en l’article
90.3, aquest punt serà dirimit sotmetent la qüestió a decisió del
Ple.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2223/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mapes escolars de les illes
de Mallorca, Menorca Eivissa i Formentera.

Passam a continuació al segon i darrer punt de l’ordre
d’avui, que consisteix en la proposició no de llei 2223/10 del
Grup Parlamentari Popular sobre mapes escolars de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé el Sr.
Gornés per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Duim a debat aquesta proposició en
què plantejam dos punts d’acord. El primer en el qual s’insta el
Govern de les Illes Balears a presentar els mapes escolars de
cadascuna de les illes en un termini màxim de tres mesos i a
obrir un termini de presentació d’esmenes i propostes per part
de tots els agents educatius i les formacions polítiques. Al segon
s’insta el Govern a negociar amb el Govern de l’Estat el
finançament de la construcció de centres escolars contemplats
al mapa escolar de cadascuna de les illes.

Duim aquesta proposta perquè al llarg d’aquesta legislatura
ens hem preocupat i hem demanat informació sobre la situació
d’aquest instrument de planificació. Com saben és una eina de
planificació que té els seus antecedents en un anterior mapa que
va tenir vigència entre els anys 2000 i 2004 i des de llavors les
dades no s’han actualitzat.

Ens consta que a finals de l’anterior legislatura aquest
document estava prou elaborat, tot i que és cert, en funció de
cadascuna de les illes, a unes illes estava més actualitzat que a
altres. Com que durant l’anterior legislatura hi ha haver grups
parlamentaris que d’alguna manera varen fer bandera en la
reivindicació de disposar d’aquest instrument de planificació
educativa, d’alguna manera ens ha sorprès molt que aquest
govern paladí de l’educació i de la cultura no hagi fet públic,
després de tres anys i busques, aquest instrument de
planificació, sobretot perquè l’any passat la consellera Bàrbara
Galmés en una resposta que ens va fer arribar ja deia que “en
relació amb l’actual situació dels mapes escolars de Menorca,
Eivissa i Formentera, igual que el de Mallorca, es troben en una
fase final de disseny de la web pel que fa al format i al contingut
en la colAlaboració de l’empresa Nexus Geogràfics de Girona.
Aquesta fase final ha vengut precedida de la validació de les
dades per part dels consells escolars de tots els municipis de les
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illes. Aquests han tingut un mes de termini per aportar les
esmenes oportunes”, etc. 

En definitiva, les dades s’estaven integrant en una base de
dades final, que aquesta empresa dissenyava en la finalitat que
“el mapa escolar sigui dinàmic i fàcilment modificable cada
any. Pel que fa als terminis al final de juliol -de l’any passat- es
podrà tenir ja una versió de prova de la web que serà analitzada
per la direcció general per fer una darrera revisió de les dades
finals”.

Quan vaig registrar aquesta proposta, vaig poder consultar
aquesta pàgina web, el mes de maig del 2009, i bé, no vaig ser
capaç de poder-la trobar a cap pàgina web oficial de la
Conselleria d’Educació. Abans d’ahir hi vaig tornar insistir a
veure si s’havien actualitzat o si apareixia aquest document per
alguna banda i la veritat és que no l’he pogut trobar, però vaig
pensar tal vegada l’empresa Nexus la té ficada dins la seva
pàgina web perquè és una feina important des del punt de vista
de colAlaboració amb l’administració pública. La veritat és que
l’empresa Nexus té una gran quantitat de projectes penjats a la
seva pàgina web per demostrar la seva experiència en la
colAlaboració amb administracions públiques i privades de tot
tipus i malauradament aquest projecte tampoc no figura com a
representació de la seva bona feina amb la qual cosa o no l’hem
sabut trobar als llocs adequats o aquest document
malauradament no existeix encara. 

És per això que entenem que és necessari disposar abans de
finals de legislatura d’aquest instrument de planificació
educativa per tal que es puguin dissenyar amb coneixement de
causa quines són les línies mestres que s’hagin d’emprendre en
qüestió d’infraestructures educatives.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per tal de fixar posicions pel Grup
Parlamentari Mixt intervé la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, si parlam
de mapes escolars potser convendria deixar clar des d’un primer
moment que dins el sistema educatiu és un instrument
important, molt important per òbviament tenir en compte les
polítiques educatives que després o tot seguit s’han de dur a
terme a les illes balears en general, però també a cadascuna de
les illes en concret.

Per tant, entenem que els mapes escolars són unes eines molt
necessàries per planificar infraestructures, en parlam tot sovint
de la importància de les infraestructures, també ho és per saber
quin són els serveis que es necessiten segons els indrets de
cadascuna de les illes i, òbviament, són importants perquè el
sistema educatiu en general pugui funcionar d’una manera
adequada. 

Per tant, si tenim en compte aquesta importància dels mapes
escolars, entenem que són unes eines que s’han de fer d’una
manera molt racional i que impliquen també, a l’hora que es fan,
racionalitzar tot allò que és la planificació dins el sistema
educatiu i que bàsicament és aquesta feina: saber prioritzar,
saber posar les necessitats. Per tant, tot això, atenent aquesta
importància no es pot fer d’una manera unilateral, s’ha de fer
sempre tenint en compte aquests processos participatius que són
òbviament molt més complexos i que dificulten qualsevol
procés des del moment que són participatius.

Voldria recordar, com ho ha fet també el portaveu Sr.
Gornés, que és cert que vàrem treballar amb un primer mapa
escolar, allà cap al 96, que llavors a l’època del conseller Damià
Pons se’ns va presentar un primer esborrany o una continuació
ja més elaborada de mapa escolar, hi vàrem participar, en aquell
procés participatiu que ja es va obrir, en aquell cas si mal no
record el procés es va obrir a allò que eren centres educatius,
equips directius i hi vàrem treballar, ja hi vàrem participar,
record que personalment vaig assistir a diverses reunions a
Eivissa, amb aquest disseny de mapa escolar. 

Sembla ser que després, supòs que per aquesta complexitat
que són els mapes escolars i més si els hem de fer per a
cadascuna de les illes, es va patir en aquesta època... diríem, es
va alentir aquest procés i aquesta legislatura n’hem tornat a
parlar i s’ha tornat posar damunt la taula. És cert que s’ha fet
extensiu a allò que són els municipis i m’imagín que d’aquí
ve..., s’ha recollit també tota la informació dels municipis i per
tant, crec que per això la seva elaboració ha estat molt més
laboriosa i d’aquí ve aquest retard.

Per tant, voldria dir que estam d’acord amb el punt d’aquesta
proposició no de llei que ens presenta el Partit Popular en el
sentit que és important que hi hagi el mapa, que hem de tenir el
mapa. Això sí, demanaria com sempre que quan es posen
aquests terminis de tres mesos hi hagués un punt... o vull dir, es
pogués ser una mica més magnànim amb aquest termini atenent
la necessitat que tenim del mapa escolar i atenent també la
importància del mapa escolar.

Per tant, m’agradaria, aquest apartat del termini màxim de
tres mesos, si el poguéssim transaccionar, si el poguéssim
flexibilitzar una mica més.

Quant al segon punt sí que creim que és una mica més
discutible perquè entenem que l’Estat no ha de finançar uns
centres educatius en concret per allò tal elemental que tenim
dins la cultura popular que qui paga, mana. En aquest cas no ens
interessa que l’Estat mani en allò que serien les infraestructures
educatives de..., anava a dir d’Eivissa, d’Eivissa i també de la
resta de les Illes. 

Per tant, sí que demanaríem que hi hagués un esforç per part
del Govern, que es millori aquest finançament, que es continuï
millorant aquest finançament, que es treballi per tenir aquest
REB que ha de marcar quin és el nostre finançament, però, en
aquest cas, des del moment en què l’Estat transfereix les
competències d’Educació a la comunitat autònoma de les Illes
Balears entenem que les partides que es destinen a
infraestructures educatives es competència del Govern de les
Illes Balears.
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Per tant, seria canviar aquest redactat, ampliar-lo, perquè si
no..., entenem que qui ha de pagar ha de ser la comunitat
autònoma, perquè és la que té les competències i que sí,
podríem instar, continuar instant el Govern que també ja és el
que fa, perquè negociï amb l’Estat les transferències de més
diners que, amb tota justícia, corresponen a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. 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, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
hem de compartir amb el Sr. Gornés que són una eina útil, els
mapes escolars, i que per tant seria positiu que totes aquelles
dades que aporten i que ilAlustren i justifiquen les actuacions i
prioritats que té el Govern, doncs constin i que siguin
contínuament posades al dia. De fet, crec que aquesta era la
intenció, la mentalitat de quan es va fer la revisió, que com s’ha
recordat és de l’anterior pacte de govern progressista, sobre les
feines que s’havien fet encara durant el temps de l’època del
ministeri i que la nostra idea que seria la lògica, s’havien
establert uns ítems contínuament posats al dia, dels quals es
desprenguessin conseqüències de prioritat, aquestes sí
naturalment que també donassin lloc a una reflexió i a unes
aprovacions successives.

El fet que durant quatre anys el Grup Popular no... o en
aquest cas el Govern anterior no va tenir en marxa cap mapa ha
tornat dur uns altres treballs i certament no voldríem que tornàs
passar una altra legislatura sense que aquesta feina estigués
acabada. Crec que la legislatura és un bon tram per fer balanç
d’allò que s’ha fet, tant ens és si es posen tres mesos, tanmateix
seran els tres, els quatre o els cinc necessaris. Com s’ha apuntat,
ja s’ha dit, s’ha ampliat, això és cert, el nombre d’actors que
intervenen en aquesta ocasió en l’elaboració dels mapes,
especialment el tema de la implicació local, però també de
centres amb tota la tasca de recopilació que fa la conselleria. Per
tant, s’està enredant. 

Crec que és important que aquesta tasca culmini dins la
legislatura i per tant donarem suport a la idea que expressa el
Grup Popular per allò que fa al primer punt, tant de bo ja se li ha
suggerit que sigui més una qüestió de legislatura que dels tres
mesos que marca la moció, però en realitat crec que també el
tema està prou madur com perquè sigui, o per les informacions
que tenim de la conselleria, que sigui més o menys dins aquest
termini i compartim -i ja dic que ens satisfà que sigui així- que
hi hagi una àmplia unanimitat sobre la utilitat d’aquest
instrument i que a partir de llavors el poguéssim mantenir més
que no establir cada deu anys un mapa.

Per altra banda, es demana una cosa, diria que peculiar, que
els equipaments escolars que figurin al mapa els pagui el govern
de l’Estat. Nosaltres tenim la ..., mantenim i evidentment
sempre serà qüestionable i opinable pels distints grups que totes
les demandes que hem fet a l’Estat, sempre les hem fet des de
l’equanimitat que les pogués demanar qualsevol altre, no
demanam a l’Estat que ens faci cap tracte de favor ni un a les
Illes Balears, sinó que actuï amb normes lògiques, raonables i
justes en tothom. Estam convençuts que amb això en treuríem
moltíssims de recursos, suficients com per posar al dia la nostra
educació.

El que trobam insultant és que es consideri que l’educació
de les Illes Balears està tan ben finançada que gràcies al sistema
de finançament establert pel Sr. Aznar i amb els vots del Partit
Popular, haguem de tornar doblers d’educació al fons de
suficiència i que després els del Sr. Zapatero, l’hagi reproduït i
que efectivament encara amb el nou sistema de finançament
hem de tornar doblers d’Educació i Sanitat perquè estam
sobrefinançats. Això ho trobam insultant. Ho deim avui, ho
vàrem dir ahir i ho hem dit cada dia. Trobam que el sistema del
REB tampoc no ha estat atès i que per tant tenim unes
mancances de finançament sobre sistemes justos, equànimes i
repartibles a tothom de pura lògica. No crec que la fórmula de
compaginar això, de compensar això sigui demanant que a les
Illes Balears es paguin dues o tres escoles perquè després a
Extremadura els paguin una altra cosa. Crec que hauríem
d’aspirar a sistemes racionals, federals, confederals
d’intervenció més que el fet que el papà estat reparteixi, faci
parts i quarts amb distints esquemes.

Per tant, com que aquest ha estat el nostre posicionament
històric, mai no hem demanat una cosa considerant que no ens
tocava, creim que aquesta tampoc no és la fórmula. Entenem-
nos, si s’acabàs pactant que la manera de compensar el greuge
històric fos pagant escoles, tampoc no ens hi negarem, però
creim que no és el mecanisme natural i lògic de fer aquesta
mena de reivindicacions. 

En qualsevol cas és evident que el sistema de finançament
ens deu escoles i per tant, la idea -entenem- que va darrere
aquesta proposició no de llei, la compartim, però no la mecànica
estricta que la seva literalitat comporta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

El Grup Popular d’aquest parlament insisteix que la
Conselleria d’Educació i Cultura presenti el mapa escolar de les
Illes Balears, ja hem sentit tant en plenari com a comissió aquest
fet i també reiteradament s’ha explicat a aquest grup que el
mapa escolar ja s’està elaborant. Elaborar un mapa escolar, que
és l’instrument primordial de la planificació escolar, no és una
tasca senzilla i necessita a més de molt de treball de camp un
altre treball també molt important que és de revisions amb la
comunitat educativa, com sabran bé els membres del Grup
Popular d’aquest parlament perquè en tots els anys que varen
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governar aquesta comunitat, malgrat dir que tenien un mapa
escolar fet, mai no es va arribar a presentar.

Va ser precisament el Sr. Bartomeu Llinàs, l’actual conseller
d’Educació i Cultura, qui l’any 1996 quan era director
provincial d’Educació i Ciència de les Illes Balears va presentar
un mapa escolar de les nostres illes; després, en època del pacte
de progrés com s’ha dit aquí també es va presentar una revisió
d’aquest mapa; però després la legislatura 2003-2007 ja no es va
fer res més.

El Govern actual, tal com es va comprometre, ha elaborat ja
el mapa escolar i en aquests moments segons les nostres notícies
està en procés de revisió per totes les parts implicades. No
obstant això, les infraestructures actualment ja es projecten
d’acord amb aquest mapa de necessitats que utilitza la
conselleria.

El Grup Socialista per tant no tendria inconvenient a votar
favorablement la primera part de la proposició no de llei perquè
aquest mapa escolar sigui presentat al Parlament, però a causa
que no totes les entitats implicades han contestat ja la proposta
de mapa de la conselleria, demanam in voce que al primer punt
no es posi el termini de tres mesos. Potser podrà ser més prest,
però també podria ser més tard quan el document final estigués
en disposició d’entrar al Parlament.

Com hem dit un mapa escolar és un instrument d’estudi de
necessitats i de planificació i també de definició d’estructura.
Això doncs, un document complex que, tal com va dir el
conseller en el seu moment, ha de ser dinàmic i modificable per
poder-se adaptar a les necessitats que en una societat com la
nostra també són canviants i evolucionen més ràpidament del
que ho feien fa uns anys.

Per elaborar avui dia un mapa escolar s’ha de tenir en
compte no només la xarxa dels centres actuals, la distribució de
la població escolaritzada els darrers cursos acadèmics, ràtios,
saturació d’espais, les infraestructures existents, l’accessibilitat
entre distintes localitats de les illes, l’entorn socioeconòmic, la
demografia actual, etc., sinó també una previsible evolució, no
només de la població en el seu conjunt sinó també de la
població escolar. És a dir, s’ha d’elaborar un acurat estat de la
qüestió i després fixar els objectius a assolir i fer ja una proposta
de planificació futura. No és un tema anodí ni fàcil. Després hi
ha la comunitat educativa, nombrosa i compromesa, que vol
participar i ha de participar en aquesta elaboració.

Per tant, no és que s’hagin de complir els objectius
cronològics que s’havien plantejat en un principi el que més
importa , sinó que el més important de veritat és que el
document estigui ben fet i que sigui útil, però tal com ja hem
esmentat això no vol dir que a mesura que els diversos
documents que han de composar el document final estiguin
enllestits, tot això serveix perquè les actuacions que..

(Tall veu a causa del micròfon)

...dels documents parcials. 

Jo crec, senyores i senyors diputats, que tenir un poc més de
paciència en aquest tema no ha de redundar en altra cosa que la
feina estigui ben feta, més consensuada amb els implicats i tot
açò no ha de revertir sinó és en la qualitat de l’ensenyament.

Quant al segon punt de la proposició no de llei, estam
d’acord amb els que ens han precedit en l’ús de la paraula, que
hem de ser conscients que és la comunitat autònoma de les Illes
Balears la que té les competències en educació i açò vol dir
també que té la responsabilitat en la construcció dels centres
escolars i així ho està fent, però negociar amb el Govern
d’Espanya més finançament ja es podria fer i ja es fa, però a
nivell general, no a nivell concret dels centres escolars. De tota
manera hem de dir que mai com fins ara les Illes Balears no
havien estat tan ben finançades per l’Estat com ho han estat en
aquesta legislatura, i certament, una part d’aquest finançament
millor podria revertir en un futur en infraestructures escolars.

En resum, el Grup Socialista està en disposició de votar
favorablement la proposició no de llei si el Grup Popular també
està en disposició d’eliminar el termini de 3 mesos que ha posat
en el primer punt i adaptar el segon punt a allò que han
comentat els que m’han precedit en l’ús de la paraula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari Popular? Sr. Gornés per un temps de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair el to de les intervencions,
el to constructiu de totes les intervencions dels portaveus que
m’han precedit en l’ús de la paraula. Començ pel final, en el
segon punt quan plantejam la qüestió del finançament dels
centres escolars, tal vegada s’hauria pogut expressar millor,
però ho vaig fer en el sentit del vell debat de finançament i de
les circumstàncies que han concorregut des de les transferències
en aquesta comunitat autònoma quant a l’augment poblacional,
bé, amb tots els factors i condicionants que tots vostès saben i
que han incidit en açò i que varen ser objecte, per exemple,
d’una comissió específica l’anterior legislatura i on es va
analitzar aquesta qüestió. Ho volia emmarcar en aquest sentit,
tal vegada no he estat massa precís en el text, però bé, sàpiguen
que la meva intenció era aquesta.

Respecte de si a l’anterior legislatura no vàrem aconseguir
presentar un mapa escolar, tal vegada no es va fer públic, però
vostès saben perfectament que en el cas d’algunes illes,
específicament Menorca i d’altres també, aquests plans estaven
molt avançats i els varen trobar els nous responsables dins el
calaix. Les circumstàncies per les quals no hagin sortit a la llum
les desconec, però bé, les seves raons tindran. El que no entenc
és que el 2009 se’ns anunciï que en un mes hi haurà les esmenes
plantejades i que es penjarà a la pàgina web el primer esborrany
d’aquest mapa escolar en el termini d’un mes -torn a insistir,
maig del 2009- i que hagi passat un any i busques i no en
sapiguem res. Què ha passat pel camí? Què ha passat amb
aquesta documentació i amb aquesta feina acumulada per part
de l’anterior govern i per part de l’actual? És a dir, no són tres
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anys, són bastant més de tres anys de feina acumulada. I no
entenc que no siguem capaços d’exposar-ho al públic.

Respecte dels terminis, crec que tot el que sigui obrir un
debat d’aquestes característiques molt tècniques, molt
específiques damunt eleccions no sé si és convenient o no. Els
tres mesos és una data de la qual podem parlar, es pot negociar,
però en qualsevol cas crec que el Parlament abans d’acabar la
legislatura hauria de tenir aquest document, i la legislatura
acabarà previsiblement devers el març de l’any que ve. Per tant,
almanco hauríem de tenir un mes per poder analitzar aquesta
documentació, és a dir, jo estic disposat que enlloc de tres siguin
quatre mesos, però en tot cas abans de dia 1 de febrer de l’any
2011 que entri en el Parlament i que puguem consultar i estudiar
aquesta documentació.

I estic d’acord amb l’esmena que ha presentat també la
responsable d’Esquerra Republicana i els altres portaveus
respecte de l’esmena del segon punt.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, incorpora les esmenes que li han exposat? Les
dues? Els demanaria que després ens fessin arribar el text
definitiu per escrit.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Demanaria, si pot ser i no tenim massa pressa, dos minutets
perquè crec que convendria deixar el text clar entre tots.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, una mica de silenci. Sra. Marí, tenim una
proposta concreta?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, les dues propostes ja estan fetes i tot seguit us les passam
per escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, perfecte. Podria fer-ne lectura perquè quedàs
constància en el Diari de Sessions?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí. En el punt 1 seria canviar el “termini màxim de tres
mesos” per “abans de l’1 febrer del 2011".

I en el segon punt l’esmena seria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
negociant amb el Govern de l’Estat una millora del sistema de
finançament de les Illes Balears, així com del nou REB, per tal
de poder atendre correctament la implementació del nou mapa
escolar”.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Podem donar aprovada per assentiment aquesta
proposició no de llei amb aquest text?

Molt bé, queda aprovada per assentiment.

I esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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