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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començarem la sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions.

 EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

L’ordre del dia d’avui consisteix en les preguntes RGE núm.
244, 251, 265, 273, 733, 734, 735 i 736/12.

Assisteix a la sessió el Sr. Rafael Bosch i Sans, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyat de la Sra. Isabel
Cerdà Moragues, directora general de Cultura i Joventut; del Sr.
Mateu Sunyer Servera, director responsable de l’àrea econòmic
financera de l’IBISEC; i de la Sra. Ana Rodríguez, cap de
Gabinet.

1) Pregunta RGE núm. 244/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ús de l'espai de la llotja durant el 2012.

Per formular la pregunta RGE núm. 244/12, relativa a ús
espai de La Llonja durant el 2012, té la paraula el Sr Lluís
Maicas per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, abans que cap altra cosa, vull agrair al conseller i al
seu equip de colAlaboradors la seva presència en aquesta
comissió. 

Dins l’any passat vàrem presentar una pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita, la pregunta era: tenen alguna
activitat prevista en el 2012 per a La Llonja?  La resposta, en
data 12 de gener, fou: sí. 

 

Aleshores, l’ortodòxia de la sala ja s’havia instalAlat en la
displicència del monosílAlab. Ens hem assabentat per la premsa
que aquest sí, tan lacònic per una conselleria relacionada amb
l’ús de la paraula, era una exposició de Bernardí Roig, una (...),
conseller, complementava la informació en alguns periòdics.

Sense posar en qüestió cap dels mèrits artístics de l’elegit ni
tampoc qüestionar la legitimitat dels responsables de fer a la
societat la seva pròpia proposta estètica, ens agradaria saber
quins criteris han seguit per triar aquest i no cap altre artista
plàstic i, sobretot, si l’elecció obeeix senzillament a una afinitat
estètica amb l’obra, a un compromís ideològic amb l’autor o
contràriament s’emmarca en un programa més ampli de difusió
de la nostra plàstica actual i circumstancialment Bernardí Roig
és només la primera vàlua d’aquest programa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies, Sr. Diputat. Com
sempre som benvinguts a aquesta casa i amb l’equip per donar
qualsevol resposta i, si no la conec, poder acudir a ells que amb
més coneixement de causa en sabran els detalls.

Si lacònica va ser la resposta, que li ho accept totalment,
també li he de dir que li explic els orígens de la resposta i els
orígens de la programació actual. Ens trobàrem, quan ens
trobàrem una exposició de Fabrizio Plessi emparaulada i no
acabada de definir, però crec que hi va haver un màxim respecte
institucional quan es va passar de l’anterior legislatura a
l’actual, per tant, fins el mes d’octubre hi havia prevista la
intervenció com saben de Plessi, que crec que va ser ben rebuda
en línies generals i visitada i patrocinada i realment acabàvem
aquesta legislatura, vostès sabien que preparàvem amb
dificultats pressupostàries acceptades o compreses o no, per al
2012 una sèrie de previsions de pressupost i estàvem treballant
en algunes línies.

Crec recordar que, contestant el Sr. Alorda a una
intervenció, li vaig parlar de Bernardí Roig com a una hipòtesi
per dos motius: un, perquè consideram des de la conselleria que
és probablement un dels artistes plàstics mallorquins
contemporanis dels millors..., és clar que sempre que tries un
personatge per fer una intervenció, podríem parlar d’una
intervenció individual o d’una colAlectiva, però Bernardí Roig
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en aquest cas..., vàrem començar a constatar aquesta possibilitat
primer, la vincularem al fet que hi havia una..., dins les
activitats de la Biennal de Venècia el mes d’octubre hi havia
una sessió conjunta Plessi, Roig a la Facultat d’Arts de Venècia.
Per tant, hi havia un nexe de conducció respecte al que havia
estat la Biennal i a la presència a través de Ramon Llull a la
connexió que havien fet, lògicament al currículum i al
personatge en qüestió, i a la possibilitat de tenir una actuació
dins el calendari d’actuacions que artistes afortunadament
d’aquest nivell tenen a la seva programació.

Jo, a nivell personal, vaig fer un contacte amb ell i em va fer
una explicació i una programació de les... teníem intenció que,
dins les actuacions que podíem fer, aquesta podia encaixar, i és
veritat i li ho reconec ara públicament, perquè ho puc fer
després d’haver-lo visitat al seu estudi i haver-me mostrat unes
notes que tenia i un projecte, que ell ja duia anys pensant una
intervenció molt específica per a La Llonja.

Crec que és un projecte que els agradarà. Hi han participat
més de 1.800 persones, alguns artistes plàstics de molt alt nivell
també. A mi, em varen oferir l’honor de fer la primera
fotografia d’aquesta intervenció de la qual no els puc revelar
més, però que hi haurà participació perquè dins el projecte de
Roig, realment va voler fer una cosa d’acord amb els temps
d’austeritat, no una intervenció que pogués fins i tot fer pensar
al ciutadà amb què s’empraven els doblers i el pressupost públic
a l’hora de fer una intervenció, però que té un nivell d’acord
amb el que és avui La Llonja restaurada i vàrem pensar que
podia anar bé.

A partir d’aquí, la planificació que tenim és combinar uns
mesos a l’any poder gaudir de la instalAlació amb visites del
públic, del ciutadà en general i en combinació amb “Viu la
Cultura” visites escolars, li anunciï que a partir del 15 de maig
podran començar les primeres..., ja posam en marxa aquesta
setmana, penjam de la web la proposta perquè els escolars s’hi
puguin apuntar. Haurem de pensar que perquè puguin venir
escolars d’altres illes s’haurà d’acompanyar d’un suport
econòmic perquè puguin venir, perquè si no sempre estam en les
mateixes, que només podran ser escolars mallorquins. Per tant,
combinarem entre finals d’aquest curs i principis de l’altre, quan
acabi l’exposició, visites. Jo personalment he pujat dalt, a la part
de les voltes restaurades i ha quedat realment molt bé. Hi ha uns
cruis als vidres que haurem de canviar, dins l’actuació que es va
fer, i després pensam que l’ideal és tenir una intervenció anual
de -diguem- persones amb un currículum indiscutible dins el
món de l’art, normalment contemporani. 

Pensam que Bernardí Roig és una persona que compleix,
que tenia un preprojecte que era un dels seus somnis poder fer
una intervenció. Pel que he vist hi haurà patrocini privat també
per coadjuvar les despeses del que suposa aquesta intervenció
als temps que corren. Sí podem... estam treballant, avui mateix
m’ho confirmaven, perquè part d’aquesta intervenció pugui ser
itinerant, sigui a través possiblement del Llull perquè no es pot
reproduir, és una intervenció específica per a La Llonja, però
part d’aquesta intervenció és reproduïble a altres bandes i creim
que realment és una intervenció molt interessant i crec que els
mitjans de comunicació i els experts de cadascun dels mitjans
que varen ser a la presentació creuen que és un projecte de molt
interès.

Per tant, hi tenim molta ilAlusió. Està programada la
inauguració la primera setmana de juliol fins a finals d’octubre
i creim que valdrà molt la pena. Per tant, aquesta és -diguem-ne-
la programació al 2012 dins les possibilitats que tenim realment
de fer una actuació a un espai tan privilegiat com La Llonja.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Maicas, té la
paraula per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Seré molt breu. Només vull dir al conseller que amb l’afició
que té Bernardí Roig a pegar foc a les seves escultures, n’ha
sortit barat amb una fotografia. És un comentari en pla de
broma, ell empra molt el tema de cremar les seves obres
escultòriques, el foc, el fondre la seva obra de cera, la seva obra
plàstica. Per tant, que s’hagi conformat a fer una fotografia als
que hi han de participar és com una sort.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

En el mateix to li dic que -i no sé si revelo més d’allò que
puc- que als que hi participen també ens faran coses. Vull dir
que estam preparats també per ser sotmesos a tot allò que
l’artista trobi. Per tant, no li dic més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 251/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a l'edició i a les editorials.

Per formular la pregunta RGE núm. 251/12, relativa a suport
a l’edició i les editorials, té la paraula el Sr. Lluís Maicas per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sr. Presidenta. Sr. Conseller, en una llengua
minoritària com és el català, amb un nombre limitat de lectors
és òbvia la necessitat que les institucions donin suport
mitjançant l’edició i les editorials a la difusió de l’obra dels
nostres escriptors. Com ja sap, gairebé totes les ajudes
institucionals directes o indirectes a l’edició han quedat
eliminades. 
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En el seu moment tramitàrem en aquesta mateixa comissió
dues proposicions no de llei, una de suport al gremi d’editors i
l’altra complementària, però no menys important, referida a
l’estímul a la lectura. I en totes dues, si la memòria no m’és
infidel trobàrem la comprensió i el suport del seu grup, de tots
els grups, amb les limitacions pròpies d’un pressupost escàs. 

Hem de tornar a insistir, Sr. Conseller, a donar suport a un
gremi i a les seves activitats mitjançant el qual es dóna
visibilitat i difusió als nostres escriptors. Hem d’insistir que,
malgrat les dificultats econòmiques que afecten tots els sectors,
pugui fer un esforç per tal que els escriptors especialment els
més joves tenguin l’oportunitat de veure editades les seves
obres, les seves escriptures. 

És precisament en aquest sentit que li he de preguntar si la
seva conselleria té previst alguna contribució per alleujar el
problema dels escriptors, dels editors i especialment dels
escriptors novells.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas.. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Maicas, realment sap les
dificultats amb què ens trobam i és veritat que hem tengut dues
reunions la directora de Cultura i jo mateix tant amb el gremi de
llibreters com amb el gremi d’editors. Ells són ben conscients
que per una part hi havia unes ajudes compromeses i que tenim
tramitades pendents de pagament, i que es pagaran; i unes
ajudes compromeses, però que no vàrem tenir reserva
pressupostària de l’anterior executiu, i d’aquestes no sé què em
podrem fer, però els vàrem prometre una cosa, que no tenia
reserva pressupostària.

Així i tot li puc ben assegurar que l’entrevista que vàrem
tenir, a les dues, ens vàrem comentar que eren ben conscients
que lògicament sempre estarien a favor d’un tipus de subvenció
genèrica per colAlaborar amb aquest tipus d’edicions, però que
el temps de major capacitat pressupostària havia acabat. Ens
vàrem demanar una sèrie de suport que crec que podem tenir
fins on arriba el pressupost. 

Li coment les línies que tenim en marxa amb ells, que seran
poques o seran suficients, bé, suficients no ho seran mai, però
que els poden servir perquè ells ens varen demanar fer feina
amb aquest sentit.

La primera era possibilitar la participació a distintes fires, i
ja ens compromès amb ells, mitjançant l’Institut d’Estudis
Baleàrics, a LIBER 2012. No sabem, estam en vies d’estudiar
si podríem anar -simbòlicament almanco- a la Fira del llibre
infantil i juvenil a Bolonya, que els agradaria una petita ajuda
per anar-hi. També ens vàrem demanar suport a l’hora de
presentar llibres, de tenir un suport en espais i en difusió,
posàrem a la seva disposició, ahir mateix eren a Ramon Llull,
l’Espai Illes com a l’espai per donar difusió i presentació a les
seves obres. També ens demanaren que colAlaboràssim a

difondre les seves edicions mitjançant la nostra pàgina web i ja
ho tenim en marxa.

També ens demanaren, i serà la part en què colAlaborarem
més a través del Llull, ajuts a la traducció. El que volen és sortir
i donar-se a conèixer en temes de traducció i farem tot el que
podrem dins el nostre pla d’actuació del Llull, a través del que
sigui conèixer més enllà de les nostres fronteres de parla
catalana, les seves edicions.

També hem fet feina per poder obtenir ajuda tant de l’Espai
Blanquerna a Madrid, com del Círculo de Bellas Artes també,
com de l’Espai Mallorca a Barcelona per poder fer
presentacions allà. Això també ens ho varen demanar, si els
podíem ajudar, en fi, a tenir un espai de presentació fora de les
Illes.

També li he de dir que a través de l’Institut d’Estudis
Baleàrics i a l’exercici 2011, en principi, gairebé el 67% del
pressupost el dedicarem a edicions, coedicions i suport editorial,
que se’n pot anar al voltant dels 312.000 euros.

Finalment, també ens varen dir que ens presentaria el gremi
d’editors una proposta de foment, de programa de foment a la
lectura que l’englobaríem dins el conjunt de “Viu la Cultura”,
programa que ja és un clàssic dins la Direcció General de
Cultura.

Per tant, en colAlaboració, sabent tant editors com llibreters
que tothom fa feina per sortir-ne ells mateixos, jo a l’entrevista
tenc una..., vaja, vaig quedar molt satisfet que ells mateixos ens
varen dir “nosaltres realment pensam fer feina d’una altra
manera perquè veim que tot això ha canviat, però ajudau-nos en
això, ajudau-nos a sortir, ajudau-nos a tenir espais i ajudau-
nos”; i nosaltres ho destinam, ja els ho vaig dir sempre idò en
aquest cas a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, en tot el que
podem, ja li dic prop de 300.000 euros en coedicions, en
edicions i en suport editorial.

Aquestes són bàsicament les actuacions que tenim previstes
dins l’àmbit de suport als editors i llibreters.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Maicas, té
vostè la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Crec que dins la precarietat que hi ha dins el món de la
cultura tal vegada s’hauria de fer un esforç cap als creadors
joves. La gent jove és la que té més dificultat per poder veure
editada la seva primera obra, la gent més gran, tot i les
dificultats, sempre troba un camí, té un ventall de possibilitats
més ampli. En canvi la gent menor de 30 anys té moltes
dificultats per editar, per donar a conèixer les seves propostes,
per tant, pens que des de la conselleria es podria fer un esforç
precisament per no descoratjar aquesta gent més jove que no
veu sortida a la seva producció ni que sigui la seva primera
obra.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Ángel Bosch i Sans):

Totalment d’acord, Sr. Diputat. Li recull el suggeriment i
realment treballant amb la Direcció de Cultura i amb l’institut
i amb reunions que també tendrem amb el consell de... vostè ha
vist que ens hem reunit amb l’Ajuntament de Palma i amb el
Consell de Mallorca, tenim una altra reunió de coordinació
dilluns per tal de coordinar a veure si els esforços que feim les
distintes institucions estan en la línia de no repetir programes.
Li assegur que realment intentarem amb aquest pressupost que
encara no hem tancat, poder aconseguir una línia més
diferenciada per escriptors novells que, coincidesc amb vostè,
fins que veuen publicada la primera obra realment és bastant
més complicat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 265/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforma del Teatre Principal d'Inca.

Per formular la pregunta RGE núm. 265/12, relativa a
reforma de Teatre Principal d’Inca, té la paraula el Sr. Lluís
Maicas per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. De desafortunat hauríem de
qualificar el trajecte per reformar el Teatre Principal d’Inca.
Durant tants d’anys, haurem de convenir que la voluntat per
rehabilitar-lo ha estat escassa, voluntat d’uns i altres, la voluntat
de tots plegats, però no tenc el més mínim interès ara a discutir
el passat, entre altres coses perquè el passat és inamovible i
parlar-ne no ens ha de treure ni un segon per parlar del futur, del
futur del Teatre Principal d’Inca, si és el cas que pugui tenir
futur abans de patir un procés -que ja crec que és preocupant- de
demolició. 

Inca ha sofert un greuge en un doble sentit, per una part,
fretura d’un espai escènic, una ciutat a l’entorn dels 30.000
habitants que no té un lloc on gaudir de representacions
escèniques o teatrals, això també ha duit un dany colAlateral que
és que tots els grups teatrals que a Inca han intentat formar-se o
que s’han format i s’han establert s’han trobat que no tenien lloc
on poder assajar i, sobretot, on poder representar les seves
obres.

Per una altra, té un edifici històric, d’una bellesa
arquitectònica no gens negligent, que pateix un deteriorament
accelerat, com tot el que es tanca i... als dos greuges hauríem
d’intentar posar-hi remei, tot i que sigui en fases i en un termini
que excedeixi aquesta legislatura. Ja sé que els polítics estan o
estam molt avesats a mirar només per legislatures, però després
d’aquesta legislatura en vendrà una altra i després en vendrà una
altra i crec que si deixam les coses un poquet fermades,
tendríem possibilitat..., vull dir..., i que en aquest termini que
excedeixi a aquesta legislatura fóra possible que la seva
conselleria pogués encapçalar un projecte de recuperació
patrimonial, pogués definir un pla que coordinàs totes les
institucions autonòmiques i estatals per fer possible aquesta
recuperació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Ángel Bosch i Sans):

Gràcies, Sr. Maicas. Realment té tota la raó, possiblement
convendrà que m’haurà tocat a mi gestionar una legislatura en
què en temps... realment hagin d’aportar pressuposts són els
més escassos de tots, però la meva informació, diguem-ne
acurada i de manera telegràfica perquè vostè sàpiga l’estat de la
qüestió en aquest moment, és que a 29 de juliol del 2011, 29 de
juliol, feia un mes que havíem arribat, el patronat de la fundació
acorda iniciar l’expedient d’expropiació d’immobles veïnats
necessari per poder afrontar un projecte de reconversió. La
valoració tècnica puja a gairebé 598.000 euros.

En tercer lloc li puc dir, i com vostè diu i seguint aquesta
mateixa cordialitat parlamentària, el govern de Madrid anterior,
el Govern central, mitjançant el Ministeri de Cultura, aportà
500.000 euros; per tant en faltaven 97.000. També en data de 22
de setembre de 2011 la fundació, de la qual formen part
ajuntament, Govern i Consell de Mallorca, acorden fer una
aportació a parts iguals, per la qual cosa a nosaltres, també ja
dins el maneig pressupostari que ens trobàrem en accedir el
2011, ens tocava aportar 32.435,77 euros. Està confirmada i és
efectiva a 30 de desembre de 2011 aquesta aportació. Per tant en
aquests mesos fins a data d’avui almanco jo diria que tenim un
romanent de 597.307 euros que permetria, si més no, ja -tot i
que els processos d’expropiació són complexos i no sé l’estat de
la qüestió avui- ja poder realitzar l’expropiació dels veïnats que
permetria afrontar el procés d’un projecte tan esperat durant
tants d’anys de rehabilitació d’aquest espai, que lògicament per
poblacions similars sí que és vera que Inca..., bé, és més que
necessari a una ciutat com Inca, que si la comparam amb altres
poblacions, i la darrera és l’auditori pendent d’inauguració de
Manacor, com a població similar, o com altres que tenen espais
ja no dic dins l’àmbit turístic, auditoris a Sant Llorenç, o a
Alcúdia, o a Calvià, realment és necessari.
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Hi ha aquests 597.000 euros, jo no sé el preu just com serà,
un inici d’un expedient d’expropiació pot anar com pot anar,
però, bé, ja hi ha uns doblers i una aportació, i nosaltres també
tenim una aportació per a enguany que podem fer efectiva; el
que passa és que aquesta aportació és molt petita, podria
utilitzar-se supòs que en pla de projecte, tenim al voltant de
25.000 euros perquè si es fes efectiva...; les passades
legislatures no s’hi va fer, les passades legislatures 2009 i 2010
hi havia cada any pressupostats uns 60.000 euros que realment
no es varen poder..., tant de bo que s’haguessin pogut fer
efectius almanco amb un projecte, ja tendríem un avantprojecte;
no es feren efectives, les dues aportacions al final no varen ser
aportades pel govern anterior a la fundació perquè eren a capítol
7, jo supòs que eren aportacions finalistes, transferències de
capital per fer obra; com que no es va fer obra... Jo pens que
potser es podria haver fet alguna obra, i no conec en profunditat
i em queda visitar per veure exactament què és, d’assegurar,
supòs, tota una sèrie de coses i d’infraestructures que era
necessari. Haguessin estat 120.000 euros que podrien haver
aportat; li dic la veritat, no s’aportaren, i ara haurem de veure,
bé, amb les aportacions que són, si és més necessari... Bé, supòs
que si és una aportació del ministeri finalista haurà de ser per a
expropiació, però bé, almanco avançarem i ja tendrem una
aportació que ens permetrà, supòs que amb aportacions de tots,
almanco engegar un avantprojecte. 

Si l’avantprojecte no el poguéssim fer jo li vull dir que
podem prendre el compromís des de l’Institut d’Infraestructures
de fer l’avantprojecte, que per qualque cosa és d’infraestructures
educatives i culturals, i si poguéssim i com a patró -ho dic aquí,
és una idea que llanç-, supòs que podríem encetar un
avantprojectes perquè almanco no l’haguéssim d’externalitzar
i ens costàs tant, i per tant crec que hauríem avançat, si
aconseguíssim, per una part, ja tenir els edificis confrontants i,
segona, arrencar un avantprojecte per veure si començam a fer
qualque cosa en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té vostè la
paraula, Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Jo senzillament, efectivament, crec que -ho desconec, he de
ser sincer- que durant els dos anys anteriors hi va haver unes
partides que no s’hi abocaren, a aquest projecte. Ja li he dit
abans que hi ha hagut poca voluntat d’uns i altres, de tots,
perquè també hem de recordar que el consistori d’Inca fa 18
anys que hi ha el mateix, per tant en 18 anys, encara que fos poc
cada any, dóna per fer, així mateix, una reforma. Per tant, com
que no s’ha fet, no discutim per què no s’ha fet, perquè
tanmateix no en traurem aguller. Allò cert és que no s’ha fet i
allò cert és que tenim el patrimoni i, aquest patrimoni, hem de
mirar de conservar-lo. 

Si ara haguéssim de fer un auditori nou tal vegada amb
l’oferta que hi ha a l’entorn no seria necessari, però hi un teatre
Principal que si no volem que caigui li hem de donar una
utilitat; per donar-li una utilitat l’hem de reformar, i això és a
vegades el que passa amb els heretatges, és a dir, que a un li
deixen una casa i per mantenir-la o per arreglar-la hi ha d’afegir,
però és el que tenim, tampoc no ho podem modificar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Totalment d’acord. El que vostè diu, no canviarem ni una
coma del passat. Crec que si per aquí hi ha una línia i en podem
encetar qualcuna, jo ja li he apuntat una primera actuació, crec
que serà molt important si poguéssim resoldre tot allò que faria
referència a l’expropiació i, dos, veure les actuacions més
urgents des d’un punt de vista tècnic; nosaltres fins i tot hi
aportaríem la colAlaboració tècnica del nostre institut i podríem
anar caminant per anar avançant un poc en aquest tema,
almanco ja sabríem, com se sol dir vulgarment, de què hem de
morir, perquè un projecte de rehabilitació d’un edifici en molt
mal estat vostè sap que al final el que es pot... Tant de bo que
poguéssim recuperar, bé, tot el que poguéssim recuperar. Primer
tendria una part patrimonial i una part tècnica i és complex,
però, bé, hem de començar a caminar en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 273/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al programa "Viu la llengua".

Per formular la pregunta RGE núm. 273/12, relativa a
programa “Viu la llengua”, té la paraula el Sr. Lluís Maicas per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un dels problemes, supòs que
acceptat per tothom, és que les preguntes arriben amb un poquet
de retard i que a vegades un fa una pregunta que ve de mesos
abans i que a vegades en el present és mala d’encaixar, i tal
vegada seria millor retirar-la. Jo he preferit no retirar-la. 

Va del tema que un punt del projecte de pressupostos
generals per al 2012, el que fa referència al programa “Viu la
llengua”, diu textualment: “...per tal d’apropar la llengua pròpia
de les Illes Balears en totes les seves modalitats”. Li he de
confessar que en aquell moment vaig trobar desafinada aquesta
expressió, tal vegada perquè quan ens referim al castellà, que en
té un nombre altíssim, mai no es parla de modalitats. Tots ho
sabem, que el castellà es parla en forma molt diferent arreu de
l’àmbit de parla castellana, i en algunes ocasions, pel que fa a
països d’Amèrica central o del sud, fins i tot a zona meridionals
de la península, amb diferències molt considerables. Tots hem
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llegit autors hispanoamericans que fan servir una modalitat del
castellà gairebé inintelAligible per a nosaltres. Això no obstant
ningú no qüestiona la unitat de la llengua castellana. Aquí,
perquè a Pollença no parlen exactament igual que a Sóller o
perquè a Eivissa n parlen exactament igual que a Menorca, per
posar només dos exemples, parlam de modalitats, i sovint ho fan
o es fa amb la intenció de qüestionar la unitat de la llengua.

Quan ho vaig llegir aquelles paraules grinyolaren. Ara
mateix, Sr. Conseller, confirmat part d’aquest programa, potser
insistir en una causa menor del problema que ens ocupa de
qüestions lingüístiques ens faria perdre el temps. A hores d’ara
la nostra preocupació excedeix un enunciat de pressupost.
Tanmateix, i malgrat les mesures no gens compartides en
política lingüística -això ho havia de dir- allò cert és que mai no
l’he sentit qüestionar a vostè la unitat de la llengua catalana,
mai. Per tant podríem concloure que “en totes les seves
modalitats” és una expressió que no pretén la disgregació de la
nostra llengua pròpia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Li contesta l’Hble. Conseller per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Miri, li repetesc que he vengut amb material i he vengut amb
notes per reforçar allò en què crec. Jo parl una varietat oriental
del català, que està molt ben explicat per Joan Veny, catedràtic
de dialectologia a la Universitat de Barcelona, i que diu que el
balear és un dels dialectes més diferenciats. Tenc molt clar que
parl una varietat oriental, que la característica més específica
pot ser el salat i tota una sèrie, tot un grapat de qüestions molt
pròpies de la nostra varietat. 

Mai no hem -ni com a partit ni personalment- dubtat ni
discutit la unitat de la llengua catalana, però sí sempre el meu
partit ha fet especial menció a la modalitat. Però dins el
programa “Viu la llengua”, que suposa material, suport als
consells insulars en cursos de preparació per a proves lliures,
etc., li dic la veritat que aquest material és fantàstic, i l’editaren
vostès, i quan l’editaren a l’hora d’assenyalar un infant posaven
boix, nin, fillet o xic, des de valencià i eivissenc a mallorquí i
menorquí; tengueren la precaució que... 

És clar, el problema que crec que nosaltres tenim és que hi
ha una lleugera diferència amb allò que se sent al carrer i amb
allò que s’ensenya dins la classe, i és aquí. Passa aquí i passa a
un lloc, que no sé si sap que hi he estat, jo, que es diu Suïssa, on
hi ha un discussió política entre el suís parlat -hi ha la mateixa
discussió política que aquí- i l’alt alemany que s’ensenya a
l’escola, de manera que fins i tot quan discuteixen entre ells
diuen, si no s’entenen, “parla alt alemany”, que és l’estàndard.
Per tant jo vull que quedi ben clar, i queda clar en seu
parlamentària, que hem d’aprendre, per exemple els nouvinguts,
que diferenciïn els registres o que ens agradaria que els
diferenciassin, però tampoc no m’agradaria perdre la nostra
modalitat. Així ens ensenyaren els nostres avantpassats i tenim
un registre quan utilitzam comunicacions formals i un altre que
resultarà difícil d’entendre a un mateix, per exemple, nouvingut
o a una persona de parla castellana o estrangera, si no li
expliquen què és un boix o què és fosquet, que jo fins i tot..., en
fi, és una expressió molt típica de Menorca per dir horabaixa,
capvespre, fosquet o tarda. 

Aquesta riquesa és la que voldria que no perdéssim, res més
que això, i voldria que els infants, en els estadis més inicials, i
els nouvinguts, de l’aprenentatge tenguessin una parla més
propera a la que probablement sentiran a ca seva, i a mesura que
pugin una parlar més formal. Això volia dir “mantenir les
varietats”. Jo no en sé més, però hi ha senyors que en saben un
caramull i que expliquen molt bé la importància de la
dialectologia, però supòs que en això coincidim vostè i jo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Maicas,
té vostè un màxim de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Primer, coincidesc amb la saviesa del doctor Veny, l’amistat
del qual m’honora. És un dels savis en qüestions de llengua i
dialectologia, i jo crec que si feim l’esforç per enriquir i no per
empobrir, hi estarem d’acord, Sr. Bosch. Si feim l’esforç per
donar un missatge clar d’unitat estarem d’acord, Sr. Bosch. Per
tant des d’aquí no tenc res més a dir. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Evidentment no n’hi ha d’altre, però també li volia dir que
l’objectiu d’aquest programa, vostè m’haurà de comprendre, i
també en la línia de subvencions que volíem donar per a
material educatiu, si no tenim també la sensibilitat d’ajudar
algunes edicions que facin l’esforç de, enlloc de posar
l’estàndard, que és més barat, tenir la precaució de cercar un
poquet més de modalitat, tampoc no ho faran les editorials, i jo
ho comprenc perquè no els és rendible i així m’ho han
comentat.
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Per tant, tot i acceptant tot el que ha dit, que evidentment ho
compartim, volem posar el punt en el fet que si els nostres
avantpassat no perderen aquestes modalitats, segurament per,
diguem-ne, aïllament, i per conservació de formes verbals que
fins i tot alguns experts diuen que són arcaiques, a mi m’agrada
dir que són molt més nostres que arcaiques, si ara quan
normalment allò que es transmetrà a les campanyes serà
estàndard, que ho entenc, que ho entenc, aquí, a Alemanya, a
Anglaterra i allà on sigui, la nostra obligació serà, dins la línia
de l’estàndard, preservar alguna cosa nostra, perquè si no ningú
no preservarà les modalitats balears.

Gràcies. Moltíssimes gràcies, encara que per una vegada
estiguem tots d’acord.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Passam al següent bloc de preguntes sobre infraestructures
educatives a l’illa d’Eivissa i, Sra. Marí, jo sé que vostè havia
demanat agrupar les preguntes, o s’estima més formular-les
individualment?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Després de mirar les preguntes pens
que serà més fàcil fer-les una rere l’altra, sí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap problema.

5) Pregunta RGE núm. 733/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al CEIP Sant Jordi.

Idò per formular la pregunta RGE núm. 733/12, relativa al
CEIP Sant Jordi, té la paraula la Sra. Esperança Marí per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc també vull donar la
benvinguda al conseller i als càrrecs que l’acompanyen. Veig
que el Sr. Pere Mas no ha pogut assistir... Està lesionat; per tant,
res, li desitjam que millori el més aviat possible. 

La primera pregunta que us feim..., les quatre preguntes -
valgui la petita introducció- les quatre preguntes fan referència
a quatre centres d’Eivissa. Són quatre centres de primària. Va bé
que justament hagin coincidit que són centres de primària;
també està bé que hagin coincidit que, dels quatre, tres són del
municipi d’Eivissa, que és el municipi més castigat; per tant
també és lògic que es concentrin en aquest municipi. 

També m’agradaria, com ha fet el diputat Sr. Maicas, dir que
a vegades les preguntes van al Parlament amb una mica de
retard, o amb una mica de desfasament, diríem, d’allò que és
l’actualitat; ho dic en el sentit que aquestes preguntes fa vuit
mesos que circulen pel Parlament. Per tant, de presentar-les en

el mes d’octubre al fet que siguin respostes ara, ja com aquell
que diu de principi de curs a final de curs, ha passat un temps.
Per tant valgui una mica l’explicació pel problema que hi pugui
haver quant a l’actualitat de la pregunta. Però també pens que
són totes així mateix d’actualitat i que per tant s’havien de
mantenir i s’havien de fer.

Per què feim aquestes preguntes d’aquestes quatre
infraestructures? Estaven ja en marxa al final de la passada
legislatura, o bé perquè eren projecte que estaven quasi acabats
o bé perquè eren projectes que ja tenien finançament, o bé
perquè..., vull dir que eren projectes que no són nous, sinó que
d’alguna manera entenem o pensam, creim, que eren acordats,
planificats, finançats, i sobretot que eren projectes, els quatre,
molt, molt urgents, i per tant la urgència fa necessari que en
parlem avui aquí en aquesta comissió.

El primer que tenim és l’escola de Sant Jordi, el CEIP Sant
Jordi. M’agradaria fer just una petita història del problema. Va
sortir una problemàtica en aquesta escola quant a la seva
infraestructura, si no m’equivoc, fa dos anys, més o menys; no
vull tampoc ser gaire concreta amb el temps per no entrar
tampoc aquí en un ball de xifres. S’ha de tenir en compte que és
una escola que es fa, també és d’aquestes que dèiem antigues,
de la república, és una escola del 38, i que després s’amplia, i
l’ampliació és de fa 40 anys; per tant és una d’aquestes escoles
que la majoria avui en dia ja s’han reconvertit en centres
culturals o en un altre tipus que no són escoles d’infantil i
primària. A més amb aquesta tipologia d’escola de la república
són escoles que se situaven al costat de les carreteres per
facilitar la comunicació, però està tan a prop de la carretera que
no hi ha ni vorera, no hi ha vorera de vianants ni hi ha vorera
per a cotxes, vull dir que es va haver de fer una paret perquè si
no els cotxes haurien entrat a l’escola com qui més qui menys.
I a més és la carretera que va a l’aeroport; us ho dic perquè la
gent es faci una mica la idea de la tipologia d’escola. Per tant és
una escola que, a més, va patir tot el transport dels camions
durant les autopistes, vull dir que va ser una escola molt
castigada per tots aquests temes.

No sé si arran de les obres o no, però va ser quan es va fer
present aquesta deficiència, que va dur que intervingués
l’ajuntament; l’ajuntament va analitzar quin era el problema. En
veure una mica la magnitud del projecte es posa en contacte
amb l’IBISEC, com sempre hi ha aquell moment d’estira i
arronsa a veure qui assumeix la infraestructura o la reforma, i
finalment sembla ser que és l’IBISEC que assumeix arreglar
aquest desperfecte. 

El problema que té és que les instalAlacions elèctriques no
aguanten la potència necessària ni per a ordinadors ni per a
extres de llum, per a res. Manté, si no m’equivoc, manté la llum
aquella que dèiem abans de 125. A mi això em recorda aquell
dia que estava a la Unió Soviètica aquelles escoles que hi havia
que han quedat també fora món i pareix una escola d’aquella
tipologia.
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Per tant, no poden tenir ..., noves tecnologies, no en parlem,
és impossible, però és que no poden tenir ni fer activitats
d’educació física al pati perquè no hi ha llum. Per tant, vull dir,
els pares estan descontents per aquestes mancances. També és
cert que la infraestructura es va fer més palesa quan s’arregla
l’escola, s’intenta posar alguna màquina d’aire condicionat pel
fet que no es podien obrir les finestres perquè donaven a la
carretera, etc. 

Per tant, la informació que ens va arribar des de
l’Ajuntament és que l’IBISEC s’havia fet càrrec del projecte,
que es posen en contacte amb GESA, GESA és difícil a Eivissa
per tota una altra problemàtica que arrossega, però així mateix
sí que varen aconseguir que hi hagués el canvi del comptador.
Bé, en tot això potser m’estenc una mica massa, però en aquests
moments no s’ha continuat amb aquesta reforma. Vull dir
GESA intervé, es fa el canvi de comptador, però no hi ha res
més i a més l’escola no té informació si el projecte tira
endavant, si el projecte continua. 

Per tant, la pregunta era aquesta: en quina situació es troba
actualment el centre d’infantil i primària i quina perspectiva de
solució hi ha quant a la seva instalAlació elèctrica? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta l’Hble. Conseller, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Efectivament, la primera vegada que vaig passar per devora
l’escola quan anava per l’antiga carretera de l’aeroport és que
gairebé podies treure el braç del cotxe i quasi tocaves les
persones d’aquella espècie de porxada que hi ha just devora,
arran, escarrufa, ara, sortosament, la carretera no hi passa, bé,
no té tant de trànsit com abans.

Li he de dir que jo, bé, quant a les preguntes que vénen,
també com abans deia el Sr. Maicas, allò que estava planificada,
estava programada i estava, estava i estava, però no estava. Hi
estarà. El que passa és que no ens sobra cap euro i hem tengut
activitats sobrevingudes que encara ens han ficat més pressió.

La informació és que el tema del comptadors estan unificats,
tenien uns comptadors i una instalAlació antiquíssima, tot i que
encara també faig una ..., perquè és una cosa que a nivell
professional m’agrada i l’altra dia publicàrem a l’Institut
d’Estudis Baleàrics estudis sobre arquitectura escolar, bona part
de graduades i escoles de o destins, fins i tot, de la dictadura
Primo Rivera a la República encara donen un gran servei,
necessita uns 124.000 euros per fer el projecte. Si no hi ha res
de nou, i estam en vies d’aconseguir-ho en els propers mesos,
posarem crèdit a aquesta reforma de 124.000 euros que ens
permetrà en un termini de sis mesos fer l’obra, perquè és la
prescripció que ens ha posat GESA per donar-nos el vistiplau.

No hi havia 124.000 euros, hi havia... parlava, després es va
intentar que l’ajuntament els avançàs. L’Ajuntament de Vila té
moltes coses i molts de projectes en marxa, dels quals parlarem
aquí, entre el que trobàrem a Can Misses apuntalat, etc., però jo
li dic que crec, si no hi ha res de nou, que aquest estiu podrem
dotar aquests 124.000 euros i fer tot l’arrengament de la
instalAlació elèctrica d’una vegada i deixar-ho en condicions de
suportar la potència que necessita.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Marí, te la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. A veure, la informació que teníem era
que el projecte és cert que estava al voltant dels 124.000 euros,
130.000 euros era el pressupost amb el qual es comptava. De
tota manera, sí que hauríem de remarcar una sèrie de qüestions.
Quan GESA fa el projecte ja fa uns mesos que l’ha fet, vull dir,
GESA fa els comptadors, fa l’adaptació correcta i després
s’encarrega un estudi a l’empresa SEIRT de com està la
instalAlació elèctrica d’aquesta escola, i el problema s’ha
agreujat perquè, vostè ho sap, hi va haver un incendi, hi va
haver un incendi a la sala d’actes, un incendi que es va apagar,
però que va crear tota una alarma a nivell de la comunitat
escolar. Això és una escola de petitons. Vull dir, que hi hagi un
incendi de la instalAlació elèctrica crea com sempre aquesta
angoixa dins l’equip educatiu que no sap exactament què passa
ni res. 

És cert que l’empresa SEIRT que és la que fa l’informe, a la
resolució de l’informe diu que la reforma és urgent i molt greu
i que dóna a la conselleria un màxim de sis mesos, però clar, els
sis mesos si haguéssim fet la pregunta al principi, com deia, al
principi de curs sí que teníem els sis mesos endavant, però els
sis mesos estan a punt d’acabar-se i vostè crec que també ho
sap. Una vegada que s’acabin GESA no es farà més responsable
i la comunitat educativa està a l’expectativa de veure què passa,
d’aquí també ve la urgència d’aquesta pregunta perquè no tenim
sis mesos, som al final dels sis mesos i això ho sap tota la
comunitat perquè tenen l’informe i, a més, no només tenen
l’informe sinó que tenen l’angoixa els pares d’entrar cada dia a
l’escola i estar pendents d’aquesta instalAlació elèctrica. A més,
és una escola que està dins el poble, no es poden fer servir les
pistes esportives perquè no s’atreveixen ni a encendre els focus
ni els llums. Ho dic en aquest sentit. Per tant, no tenim sis
mesos, conseller, tenim molt poc temps i per això ve la pregunta
per crear aquesta necessitat i aquesta urgència per tal de resoldre
aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica li contesta el
conseller.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Hi ha un termini de sis mesos per fer les correccions
esmentades a l’informe de control a partir del 30 de gener. Per
tant, tenim fins el 30 de juliol, però vostè convendrà que fins a
30 d’agost tenim realment perquè, sortosament, el mes d’agost
estarà tancada. Per tant, els nostres plans són fer les actuacions
a l’estiu. Formalment és el 30 de juliol que tenim, però supòs
que convendrà que si està formalment tancada aproximadament
a partir de dia 15, 20 de juliol, que tots els tràmits de
matriculació i les tasques de direcció estan acabades tenim tot
l’estiu, com aquell que diu, fins dia 30 d’agost per acabar
aquests tràmits i confiam que si no hi ha res de nou, i està el
director que m’acompanya perquè el senyor, li he comentat, que
a més sé que vostè té una relació personal amb Pere Mas que
coneix bé la situació d’Eivissa, com vostè sap té una lesió de
lligaments a un genoll i no ha pogut ser aquí i s’excusa, ve el
director econòmic financer que està en aquest part treballant
totes les cessions de crèdit d’aquestes obres, que dins la
dificultat pressupostària prioritzarem, com vàrem haver de
prioritzar i vàrem haver de treure pressupost l’any passat que sí
que no en teníem gens a una obra apuntalada de Can Misses, de
la mateixa manera li puc dir que tendrem els 124.000 euros per
fer aquest estiu l’actuació a la instalAlació elèctrica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

6) Pregunta RGE núm. 734/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al CEIP Can Misses.

Per formular la pregunta RGE núm. 734/12, relativa al CEIP
Can Misses, té la paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Ara sí que passarem a les tres
infraestructures que queden si ens centram en el municipi
d’Eivissa. Vull recordar que l’escola de Sant Jordi és del
municipi de Sant Josep, però que les tres que ara vénen, que són
Can Misses, Sa Bodega i Sa Joveria o Es Pratet sí que són ja del
municipi de Vila. Jo amb tot això d’aquí, conseller, i permeti’m
una mica la llicència, és molt important que en aquesta època,
diríem, de mancances en què qualsevol infraestructura sembla
ser que és molt més costosa d’allò que seria el normal, jo
sempre dic que en aquests moments, ja hem parlat altres
vegades, convé, per tant, tenir més comunicació que mai amb
els pares, amb la comunitat educativa, amb els pares i mares.
L’escola de Sant Jordi necessita aquesta comunicació perquè no
se l’ha informada i, per tant, no saben exactament com està, en
aquests moments, aquell problema que tenien amb les seves
instalAlacions.

Bé, l’escola de Can Misses és un edifici que ha presentat, ho
hem parlat també altres vegades, va tenir moltes pàgines en els
diaris d’Eivissa, va ser, fins i tot, un dels motius que hi hagués
un canvi de delegat d’Educació a Eivissa, per tant, té greus
deficiències a diverses aules, a deu aules en concret, de l’escola,
i és veritat que existia un autèntic perill que el sostre de les

aules desprengués diferents runes que poguessin ferir o fer mal
a les persones que ocupaven les dependències de l’escola. 

La passada legislatura és cert que quan hi va haver aquesta
problemàtica es va constatar el problema que hi havia, es va fer
una revisió de la situació, es va fer en aquella primera fase
d’urgència, dins aquesta primera fase d’urgència, aquesta
primera intervenció s’apuntalaren els sostres per evitar els
problemes i també és quan es varen colAlocar les tres aules
modulars o tres aules prefabricades, per tant, per donar joc a
aquestes obres de reforma. 

És cert que després d’aquest temps d’aquí passen les
eleccions i hi ha el canvi de govern, el centre continua en actiu
amb totes les molèsties que això implica, les obres es decideix
que continuaran amb el centre obert, per tant, era una decisió
que s’havia de prendre, però que no facilita òbviament tot allò
que és el funcionament d’una altra escola de primària amb obres
en marxa, unes obres que -repetesc- afectaven deu aules, encara
que sé que es treballava diríem de forma modulada, de quatre en
quatre, i, per tant, donava un cert joc a l’escola.

Però sí que també, i també en exprés de la comunitat
educativa, sembla ser que el projecte que tenia o el projecte que
hi havia de reforma, d’apuntalament de reforma, hi havia les
mesures de seguretat de l’escola, que és la intervenció que es fa
en aquests moments, però també, al mateix temps, hi havia la
reforma dels banys i l’adequació del menjador. Del projecte que
té notícia o que té constància l’escola ha quedat exactament en
l’apuntalament, amb l’arranjament dels sostres i en les mesures
de seguretat, però ha caigut del projecte la reforma dels banys
i el menjador.

Clar, la meva pregunta és exactament, com estan aquestes
obres? Es fan en els terminis també que pertoca tenint en
compte que duren tot el curs escolar? I també, hi ha cap
possibilitat de recuperar el projecte dels banys i del menjador?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

En part estic d’acord amb la pregunta, però en part la
pregunta està formulada de manera -si m’ho permet- no
exactament correcta, perquè el projecte ..., si hi hagués hagut el
projecte i l’haguéssim deixat per executar haguéssim trobat el
pressupost. De la segona fase no hi havia ni un euro. Punt u.
Apuntalaren i, com aquell que diu, se n’anaren. Per tant, al
César lo que es del César, com se sol dir. 
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La segona fase eren papers i ens trobam, primera fase
realitzada i segona fase, tot i que apuntalada i amb els certificats
dels arquitectes que es podia emprar l’edifici, aules modulars i
no hi havia pressupost ni previsió. De fet, li pot corroborar el
director econòmic, el que hi ha són dos milions encara pendents
de deute, no cobert. Per tant, què vàrem fer? Una modificació de
crèdit de diferents direccions generals per allò que vàrem
considerar urgent, el reforç de l’estructura, el reforç no, la
solució del problema estructural que té l’escola, 303.000 euros.
Aquest projecte en temps i forma està pensat per acabar ara,
possiblement el mes de maig, si més no la supervisió el juny, en
acabar el curs aquest reforç està.

Vostè diu que va caure el tema dels banys i el tema del pati,
és una manera d’interpretar-ho. Jo diria que es va salvar la part
del reforç perquè si hagués estat tal i com ens ho havien deixat,
en deutes i en projectes no pressupostats, aquest sí que no tenia
res. Hi havia, i hi ha diputats d’Eivissa que m’ho poden
corroborar, el meu grup parlamentari ens va transmetre la
sensació de molta intranquilAlitat de veure uns apuntalaments
dins unes aules i me’n record que allò que vàrem fer va ser entre
totes les direccions generals aportar unes modificacions de
crèdit per trobar crèdit a dia 17 de l’11 de 2011, bé, el 2 de l’11
començàrem i el 17 de l’11 vàrem formalment adjudicar.
Aleshores si li vol dir que ha caigut del projecte, jo li diré que
de moment el que hem fet és que ara la instalAlació de Can
Misses és segura, tendrà el curs que ve unes condicions
correctes de funcionament, ens queda reformar els banys i els
patis i segurament haurem de prioritzar. Començarem
prioritzant Sant Jordi segurament, que la instalAlació elèctrica
que amenaça tancament serà prioritari. Quan puguem també
afrontarem aquesta segona fase, però el que és pressupost,
pressupost no hi havia ni cinc. Ens resta pendent, si ho volem
dir d’aquesta manera, una tercera fase que seria tema de
menjador i tema de banys, però ja li dic, em va parèixer urgent
la solució de l’estructura que sí que era realment, per a mi,
perillosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Marí, té un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, conseller. En veritat que la meva manera de
comunicar-me amb la Conselleria d’Educació és sempre mirar
de cara al futur i veure què podem fer. Si miram el passat i feim
comparatives, Déu n’hi do! Li dic jo perquè també quan se
centra en el 2007 s’han d’afrontar les reformes de Can Raspalls,
també és una escola que es troba que s’ha inaugurat just fa un
mes i no està ni connectada a la xarxa de clavegueram i les
finestres no tanquen perquè no quadren les esquadres de les
finestres. Per tant, ho dic en el sentit que les meves preguntes
eren molt concretes, és una escola que les obres de Can Misses
es varen fixar en un termini de tres a cinc mesos i en duim vuit.
D’aquí ve la meva pregunta de si acabarien, vull dir, si
accelerarien o estarien dins aquesta lentitud que a vegades dins
la situació que hi ha crea aquesta preocupació. 

Si vostè m’hagués dit en dos mesos acabam i el retard ha
estat perquè les obres ics han tengut aquestes problemàtiques,
d’acord, però començar amb retrets de comparacions amb altres
obres quan parlam de la Conselleria d’Educació i
d’Infraestructures Educatives, personalment, no ho trob adequat
en aquests moments, perquè és com si apuntalar les obres, ara
l’escola de l’Urgell a Sant Josep s’ha hagut d’apuntalar, ningú
no pensava que s’hagués d’apuntalar aquesta escola i s’ha hagut
d’apuntalar. Clar, i vostè què dirà, el mateix que em va dir en el
plenari que l’apuntalament posa els pèls de punta quan es fan
classes normals? Crec que no és apropiat. Si un pot traslladar
l’escola a un altre edifici, bé, però combinar unes obres amb les
classes normals en centres de primària i d’infantil, crec que
s’haurien de vigilar, pens jo, aquests tipus d’expressions. 

I les preguntes eren aquestes, si el termini màxim era de cinc
mesos i en duim vuit, era la preocupació de veure si acabarien
o no acabarien a temps de començar amb normalitat el curs que
ve. I la resposta, la segona resposta, que sí me l’ha donada, en
el sentit de si hi ha possibilitats de recuperar o de projectar de
nou, m’és igual la paraula, sempre que es tengui en compte, que
pugui preveure d’alguna manera la fase del menjador i la
reforma dels banys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Ens referim a Can Misses, encara? És que no sé a quina
pregunta em trob. Jo li venc a dir és que vostè així com ha fet
l’inici de la pregunta pareix com si fos un retret que encara no
hi havia el que hi havia, i en aquesta si és ver que hi havia una
segona fase, aquesta segona fase el gener havia d’estar prevista.
Això li he volgut dir. Les anirem fent totes. I si em diu de
Raspalls jo què li he de contar, el de l’institut de Sant Antoni de
Portmany que es varen de, fins i tot, rescatar el concessionari,
que ha estat ..., bé, bé. I nosaltres supòs que ens equivocarem,
com tota administració, procurarem fer-ho el millor possible.
Però Can Misses no cau, Can Misses haurien d’estar tots
contents que de no tenir pressupost el 2011 avui és una escola
segura. Si el resultat d’això és que caurà el bany i el pati
enguany, doncs, tal vegada el 2012 no ho podrem fer, no ho
podrem fer perquè haurem de connectar tal vegada l’Urgell o un
altre on hi haurà sortit un problema estructural. Però vostè,
permeti’m i amb tot respecte, no m’ha plantejat la pregunta en
el sentit positiu, sinó que estava previst, i una segona fase, i que
ha hagut de caure això. Sí, jo li dic, la segona fase era un
propòsit, no hi havia ni un euro. Li pot certificar el director
econòmic. Dos, entre tots ens posarem les piles per treure
300.000 euros. Tres, s’han cobert els terminis des que
formalment se signa el contracte, tenc la certificació a data
d’avui, es pot considerar que s’acaba en temps i forma, per a mi
amb un mes de retard. 



220 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 16 / 3 de maig del 2012 

 

El que era un èxit, perdoni’m, no ho voldria vendre com un
fracàs, en sis mesos hem arreglat un tema que, probablement,
havia d’estar pressupostat a gener de 2011 i no estava ni
pressupostat. Només li volia dir això. Però com aquestes ens
sortiran d’altres i haurem de córrer i quan no serà aquesta serà
una altra perquè les escoles que tenen més de cinquanta anys
tenen problemes totes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

7) Pregunta RGE núm. 735/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al CEIP Sa Bodega.

Per formular la pregunta RGE núm. 735/12, relativa a CEIP
Sa Bodega, té la paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. El centre en qüestió, la pregunta va
referida a l’escola de Sa Bodega, si Can Misses té pàgines de
literatura Sa Bodega, diríem, que en té, Déu n’hi do! Però així
i tot, per a aquells que són nous a la Comissió d’Educació
sempre fa gràcia parlar una mica -entre cometes això de
“gràcia”-, de l’escola de Sa Bodega. Voldria recordar que és un
dels que es troba en pitjor condicions de tots els edificis que
tenen o que alberguen centres educatius a l’illa d’Eivissa, que
es tracta d’un centre inadequat totalment per a aquesta funció
des del seu origen, que teòricament es va fer amb els plànols
d’aquell edifici que hi havia d’anar a Al-Aaiun quan el Sàhara
Occidental encara formava part, i permeti’m la llicència, també
d’allò que se’n deia la indissoluble unitat d’Espanya, per tant en
aquells temps, en aquells temps un mica remots es quan es fa la
Bodega i òbviament des del mateix en què es fa i que es du a
terme comencen a aixecar-se les veus de la necessitat de fer un
centre nou.

Aquesta necessitat de fer un centre nou comença a agafar
forma el 2004, del 2004 fins ara s’han redactat projectes, s’han
modificats projectes, s’han cercat solars, s’han canviat solars,
etcètera, una espècie de viacrucis, de maledicció, d’aquest
centre i per tant arribam a ara, el mes d’abril del 2012, amb totes
les problemàtiques que hi hem trobat i que continuam encara
parlant de Sa Bodega. Falta dir que el 2010 és quan teòricament
es comença ja d’una manera definitiva i que s’atura el març del
2011, en trobar-se tots els jaciments romans, etcètera. Per tant,
un projecte que semblava que havia agafat embranzida i que
podíem tirar endavant, s’atura el març del 2011.

Sigui quina sigui la situació, és un colAlegi que no té
dependències, no té ni sala de professors, no té ni biblioteca, no
té secretaria, no té cap d’estudis, el pati d’infantil no té els
metres quadrats, etcètera, vull dir, és una escola d’aquestes
d’urgent intervenció. I clar, la pregunta és envoltant òbviament
d’aquesta infraestructura, però li matisaré: hi havia el
compromís, li faig així les preguntes una darrera l’altra, hi havia
el compromís de mentre es feien les obres del nou centre que
s’arreglarien els banys d’aquesta escola, perquè són banys que
no tenen..., jo no n’havia vist mai cap en aquestes condicions,

no sé si els ha vist, però si no els recoman la visita quan vagi per
Eivissa.

I l’altra és que a una pregunta de la presidenta, la diputada
Sra. Torres, al Ple de fa dos mesos, el conseller es va
comprometre i va dir públicament que a l’escola les obres
s’havien recomençat i que, per tant, això va ser el 27, que les
obres començarien exactament el dia 27 de febrer. Van
aparèixer pàgines senceres a tots els mitjans de comunicació que
ho van recollir, perquè el fet, és cert, eren portades dels diaris,
perquè era un fet extraordinari que es tornàs a posar en
funcionament, però clar, han passat dos mesos i no hi ha, allà no
hi treballa ningú. Per tant, li demanaríem en quina situació es
troba la següent infraestructura, Sa Bodega? Quan començarà
i com pensa, com veu que aquesta infraestructura, després
d’haver-se anunciat a tots els mitjans de comunicació i al ple
d’aquesta cambra encara estigui aturada?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta l’Hble. Conseller, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Idò sí, realment la llegenda urbana sobre l’origen de Sa
Bodega sí que és una de les primeres coses que un aprèn, jo ja
la vaig aprendre el 97, quan per primera vegada vaig ser director
general d’Educació, que diuen que formalment era una escola
que no sabien on colAlocar al ministeri i sobrava i en faltava una
a Eivissa, i formalment, perquè jo crec que és part de la llegenda
urbana, una escola que anava al Sàhara va caure a Eivissa. No
sé si és així, però tothom que s’hagi interessat per Sa Bodega,
i dels primers que varen parlar que era urgent, fins i tot hi ha el
projecte, ja que parlam d’intencions, d’un possible centre
d’adults, podria ser un equipament sí òptim per adults, que no
necessiten tot el tema de patis, etcètera, és un projecte que
també està emmarcat dins una remodelació, que el Sr. Tarrés hi
va participar i que vostè sap que era un pla impulsat des del
propi institut públic del propi ajuntament, que comportava tot
aquell canvi de Sa Graduada, etc.

El 27, quan vaig anunciar aquí el reinici, es van reiniciar i es
van reiniciar perquè arribàrem a un acord formal d’un
modificat, que també a obres a Eivissa per les seves
característiques específiques de subsòl és un problema afegit
que de vegades tenim i l’exponent principal de tot això és el
Conservatori d’Eivissa, que ha estat una obra realment
llarguíssima, des de la primera pedra, que jo diria que posàrem
el novembre del 2004, posàrem, perquè aleshores hi era, fins
que s’ha acabat a la legislatura del conseller Llinàs, quan va
acabar. Esperem que aquesta no sigui aquest cas.
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Però és ver que un modificat de 260.187 és difícil de cobrir,
li dic la veritat. En el moment que negociàrem, a instàncies
també que, la diputada que fa uns moments demanava
informació al respecte, després de dures negociacions tancàrem
aquesta xifra amb 260.187. Les obres, hi havia l’acord i es
reinicien, però com que és mitjançant cessió de crèdit a través
de l’ajuntament, hi havia el compromís. Què passa? Que li dic
que amb els plans d’ajustament econòmic a l’hora de manejar
partides, l’ajuntament a un moment donat requereix que des de
la conselleria, en el nostre cas i de la part que ens pertoca
econòmica, li lliurem tota una sèrie de garanties perquè després
si ell ha de fer els pagaments a les certificacions que li farà la
constructora, realment vol aquesta certesa, com d’altres cessions
de crèdit que van mitjançant aquest sistema que té aquest
problema, és més lent i hi ha d’haver aquests compromisos.

A un moment, per la constructora, dius bé, jo fins que ho
tengui de l’ajuntament, perquè la batlessa es posa al davant
d’això, però necessita per part d’intervenció i secretaria de
l’ajuntament, quan ja hi havia l’acord, perquè jo no hagués en
aquesta cambra si no fos que tenim el compromís i realment hi
era el compromís de la constructora, l’ajuntament i nosaltres, es
torna a aturar perquè realment entra intervenció i secretaria de
l’Ajuntament d’Eivissa i els Serveis Tècnics de l’IBISEC i de
la Conselleria d’Economia, fins que lliurin aquesta partida,
formalment la constructora diu: m’atur, per si de cas.

La meva informació a hores d’ara és que som a punt de
desbloquejar la partida o el compromís formal que vol
l’Ajuntament de Vila per a la vegada comunicar-ho a la
constructora i continuar; que més ganes que vostès i nosaltres
tenim d’acabar aquesta infraestructura, que solucionarà
doblement i augmentarà en una línia sencera tota una línia
educativa que necessitam en aquella zona de Vila i que realment
li reconec que el problema és formal, de lliurament d’aquest
desbloqueig pressupostari, per fer-lo efectiu a l’ajuntament i que
l’ajuntament, mitjançant el servei d’intervenció i secretaria, el
pugui desbloquejar.

I és un tema a nivell d’iniciar el pressupost, com vostè sap,
a la comunitat autònoma des que s’aprova el pressupost i
realment és utilitzable per part dels òrgans passen uns mesos, i
ho tenim pendent de desbloquejar i confiam -jo he parlat amb
secretaria avui mateix, amb secretaria general i amb els serveis
econòmics de l’IBISEC-, desbloquejarem aquesta partida i si
desbloquejam aquesta partida, a la vegada, pel mecanisme de
cessió de crèdit, perquè l’acord hi és, l’import està aprovat, hi
ha acord amb el modificat, li repetesc, 260.187 euros, i tenim
autorització de continuar.

Resta pendent el desbloqueig formal, el lliurament o
l’autorització a l’ajuntament o la comunicació, més ben dit, a
l’ajuntament, perquè la constructora pugui continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Marí, té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. La pregunta, quan es fa a
l’ajuntament, perquè clar, vull dir és com allò, una partida de
ping pong entre l’ajuntament i la conselleria i diríem el temps
passa i no arribam a saber exactament què passa; clar,
l’ajuntament, la resposta que dóna la regidora d’Educació Pilar
Marí, diu: “El Ayuntamiento de Ibiza y la Conselleria balear de
Educación hemos acordado dada la actual situación
económica que el consistorio asumirá el coste del modificado
del proyecto de construcción del colegio Sa Bodega, que
asciende a 250.000 euros, para evitar la paralización de las
obras. Al mismo tiempo, el Govern balear se ha comprometido
a reintegrar el dinero avanzado por la corporación municipal
a lo largo de este año.” Clar, s’anuncia, per tant que tot està
tancat, que tot està arreglat i comencen les obres, però no ha
estat així; perquè aquest modificat ha d’anar a plenari, ha d’anar
al plenari de l’ajuntament, i no va al plenari de l’ajuntament. Per
tant, la comunitat de Sa Bodega, que està ja com aquell que diu
una mica fora nord ja amb aquesta escola, demana que com es
pot anunciar que han començat les obres a 27 de març, quan, jo
m’he permès i m’he permès perquè ho trob una mica, és que
aquesta escola es mereix un capítol, perquè això és el som ara
de Sa Bodega, aquí no ha començat mai res, perquè, si no, no
estaria d’aquesta manera, no sé si al Sr. Alorda li fa ganes
mirar-ho de prop, però vull dir és un camp d’herbes allà on
s’hauria d’haver començat.

Per tant, jo, seriosament, la pregunta és: quan es creu que es
firmarà aquest conveni entre l’ajuntament i la conselleria perquè
pugui anar a ple i que per tant puguem dir que l’escola de Sa
Bodega comença?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica, li contesta el
conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Les paraules de la regidora d’Educació no fan sinó refermar
allò que jo sabia i és que formalment hi estam d’acord. Però a
l’hora d’anar als tràmits d’intervenció i secretaria de
l’ajuntament, i no és el primer cas, ni de la nostra administració
en forma de cessions de crèdit, ni de les anteriors, l’interventor
creu que formalment no farà aquest pas si l’avalador d’una
cessió de crèdit, que al cap i a la fi som nosaltres, no feim
aquest tràmit. I jo li assegur que no passam els millors moments
econòmics, però la meva previsió és que aquest mes
desbloquejarem i comunicarem formalment.

Sí, li dic, agaf aquest compromís, perquè nosaltres vàrem
acordar això en base que lògicament podem envestir aquest
modificat.

I ja li repetesc que políticament la regidora i la batlessa es
posaran al davant, i vàrem dir, idò mira, nosaltres fins i tot ho
avançarem. Però no ho hem pogut fer pressupostàriament, si no
ho haguéssim avançat; no ho han pogut fer, no ho han pogut fer,
però l’acord hi era, quan jo ho dic, políticament és perquè tenim
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acord, tant l’ajuntament es posa al davant, però formalment a
nivell d’expedient doncs no acaba de ser així
administrativament i seguint els tràmits estrictes
administrativament ens queda un desbloqueig i un comunicat
més formal que, segons la informació que tenim, aquest mes el
tendrem.

Quan ho durà a plenari? Supòs que el més aviat possible i si
fa falta de forma extraordinària i desbloquejaran aquesta
situació, perquè els més interessats, es pot imaginar que són tant
l’Ajuntament de Vila com nosaltres mateixos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

8) Pregunta RGE núm. 736/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al CEIP Es Pratet.

Per formular la pregunta RGE núm. 736/12, relativa a CEIP
Es Pratet, té la paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, gràcies, presidenta. Acabam amb la darrera pregunta, fa
referència a la construcció del nou CEIP Es Pratet o Sa Joveria,
supòs que acabarà amb el nom de Sa Joveria. Bé, aquí, si em
permet també una altra llicència, també en el plenari crec que es
va llançar, com aquell que diu a l’arena d’una manera una mica
extraordinària, en el sentit quan va dir que amb sis mesos havia
trobat un solar i que s’havia redactat el projecte i que s’havia
aconseguit el crèdit necessari per poder tirar les obres endavant,
es recull així a la premsa.

Ho dic jo, que m’atrevesc a qualificar de gosadia la seva
intervenció, per diverses raons: jo tenc entès que la parcelAla per
fer l’equipament educatiu d’Es Pratet ja n’hi havia, ja hi havia
una parcelAla, que s’havia cedit en virtut de l’acord del 28 del 5
del 2010 i que s’havia acceptat per part del Govern de les Illes
Balears i que havia estat cedida per l’Ajuntament de Vila. Per
tant, l’ajuntament la va cedir a la conselleria.

Era, i des del meu punt de vista, mirant ara els plànols de les
dues parcelAles, de la parcelAla diríem que es va cedir el 2010,
coneguda com a parcelAla número 4, des de la parcelAla que ara
s’ha cedit, des del meu punt de vista crec que era molt millor la
parcelAla número 4, com a mínim mirada des dels plànols
d’aquesta zona. Per tant, hi ha un canvi que, des del meu punt
de vista, no se justifica, no entenc quina raó hi ha per a aquest
canvi d’aquí, d’allò que diu que cadascú podrà pensar allò que
més li convengui i li assegur que en temes d’infraestructures
educatives al municipi de Vila tothom pensa allò que no ha de
pensar, vull dir que els pensaments no són de cap bondat en
aquests moments.

Per tant, i és pel sentit que una parcelAla gran, quadrada, un
bon solar es canvia per una parcelAla que és allargada,
completament rectangular i aferrada al nou hospital d’Eivissa,
per tant no s’entén el canvi, per què implica aquest canvi. I a
més, li llegiré també allò que diu la Sra. Pilar Marí, que diu, i
aquí és també la meva preocupació, que s’ha de replantejar tota
la parcelAla. Aquí entenc que replantejar la parcelAla vol dir
atendre l’estudi del clavegueram, llum, etcètera, perquè s’hi
pugui fer l’equipament educatiu.

Per tant, la pregunta, crec que inevitable, és per què s’han
canviat? Quins motius han portat l’actual Govern a canviar una
parcelAla aconseguida per l’anterior Govern i per tant no és allò
que no hi hagués hagut una cessió, sinó senzillament que s’ha
canviat la cessió que s’havia fet, per tant quins motius han
portat a aquest canvi?

I pens que vostè d’alguna manera es ventava d’haver fet
molta cosa en aquests sis mesos amb aquesta obra, amb aquesta
infraestructura, però també és cert que els sis mesos són a punt
de convertir-se en un any i que la cosa no acaba tampoc de
caminar també d’una manera diríem per una línia d’aquelles que
diuen dreta. I d’aquí també ve la preocupació i el plantejament
d’aquesta pregunta, com està en aquests moments l’escola d’Es
Pratet o de Sa Joveria?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Li contesta l’Hble. Conseller, amb un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Molt millor del que estava, però molt! Vostès creuran que
amb tres anys no tengueren, no foren capaços ni d’arreglar el
solar. Li explicaré, perquè vostè ho sap: Es Pratet és un sòl
protegit mediambientalment, 1. 2, després cerquen Sa Joveria,
que és un solar que no acaba de quedar clar. Per tant, els tècnics
i juristes, quan nosaltres arribam ens trobam, això sí, que ja
anirem per al proper any, per a barracons que diuen vostès,
aules prefabricades, aules modulars, de la Sra. Galmés, distintes
versions, són aules prefabricades, de 3, 4, 5 i 6 anys. Aquesta sí
que és per a nota, Sra. Marí, amb tota l’admiració i el respecte
que li tenc i el coneixement, que vostè en té més que jo, de la
realitat d’Eivissa; però dins allò que he estudiat i m’he dedicat
a fer feina en planificació educativa sis anys, com a director
general, li dic que aquesta és per a nota, perquè amb quatre anys
ja hauria d’estar construït.

Començaren Es Pratet, que no ho vaig entendre, i aquí hi ha
els responsables que han estat al consell insular, protegida la
parcelAla, no n’hi havia d’altra millor. Després, Sa Joveria, que
és una que està bé, però que també el tècnic, jurista, va dir: té
una qualificació que la transformació de la qual farà que serà
l’any que ve i encara no haurem començat. I ens anam a una
unitat d’actuació devora el nou hospital, que és una zona de
serveis i que la transformació a servei educatiu és mínima,
ràpida i fàcil; el solar és rectangular, pla, comunicat i amb
dotacions d’aigües, comunicacions i electricitat ràpida. Ho
vàrem estar valorant i no teníem, no sé si l’avantprojecte o
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tenim l’avantprojecte, però un d’aquests avantprojectes sobre
una parcelAla que no s’hi hauria d’haver fet mai.

Per tant, li assegur que férem: 1, prendre una decisió, cercar
el sòl que tengués la qualificació urbana i d’equipament
educatiu correcte i ràpida, si devora hi havia un equipament
sanitari, l’equipament educatiu devora dins el pla general era
perfectament assumible. 2, a Eivissa vostè ja sap que és un
clàssic construir dins rústic qualificat d’interès general i després
no hi arriben els serveis, aquí està urbanitzat i els serveis serà
ràpida la dotació. 3, lògicament vaig mirar els metres quadrats,
ho varen mirar els tècnics i hi cap un centre de dues línies
extraordinari.

Hem acabat, amb quatre mesos, hem acabat perquè estava a
nivell d’avantprojecte, però d’avantprojecte d’un solar
equivocat; transformàrem el projecte original, que avui està
supervisat en execució i pendent de licitació. Si Déu vol d’aquí
a l’estiu, 4.871.160,96 euros el pressupost acabat del projecte
d’execució pendent de licitar.

Dins les cessions de crèdit que queden pendent com a
addenda amb l’Ajuntament de Vila, ja que també és a Vila, el
podem posar en marxa. No sé si ho hem fet millor o pitjor, jo
crec que ho hem fet molt millor aquesta vegada.

Supòs que, jo li deman que ..., en fi, que ho estudiï, que s’ho
miri, que revisi tot l’expedient de la qualificació urbanística de
les parcelAles i que, és clar, podríem continuar, perquè si era un
dels objectius, fins i tot li demani al Sr. Tarrés, que, a més, tenia
com a projecte fins i tot arribar a acords amb la conselleria, amb
l’IBISEC, per avançar obra escolar, si no hi ha cap problema,
però quan arribàrem no hi havia ni sòl qualificat. Perquè si hi
hagués hagut sòl haguéssim fet el projecte i ja estaria, no, vàrem
haver de cercar sòl, cercar aquesta parcelAla; és una parcelAla
molt correcta, sempre, com vostè diu, hi haurà diversitat
d’opinions, però això el que permet és començar enguany
l’escola.

I bé, si amb aquesta tampoc no l’hem encertada, és que ja no
sé amb quina l’encertarem. Ja dic, quan vaig donar paraula a
l’Associació de Pares i Mares, que no s’ho creia, li vaig dir:
enguany, si Déu vol, posarem la primera pedra. I jo li garantesc
que enguany a l’estiu posarem la primera pedra, si Déu vol,
d’Es Pratet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Marí,
té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Miri, conseller, aquest és el mapa, si
es pot dir així, o el plànol de la zona d’allà on va l’escola, està
marcada amb negreta la parcelAla allà on anirà l’escola de Sa
Joveria o d’Es Pratet, està al costat de l’hospital nou. La
parcelAla de baix era la parcelAla allà se li havia concedit, vull
dir, la millora d’una parcelAla a l’altra, el Sr. Alorda tornarà fer
de testimoni, és clar quina era millor i quina no. Però així i tot,
només un petit retret en la seva exposició i és que quan es diu
que no hi havia solar, a mi m’agradaria que es matisàs, sí que
n’hi havia, però s’ha canviat, no passa res. El més important és

que l’escola tiri endavant i es faci, perquè aquest plànol també
ha estat cedit per la regidora d’Educació i posa això: “parcela
número 4, la que se puso a disposición en el acuerdo del pleno
del 2010". Per tant, sí que hi havia una parcelAla, sí que s’havia
cedit i s’ha canviat. 

Senzillament des del meu punt de vista quan dic que aquesta
parcelAla jo personalment no l’hauria triada, m’hauria quedat
amb l’altra, és perquè està enganxada al nou hospital. És una
escola que tendrà tota la remor de les ambulàncies... Li puc dir
que podent triar una parcelAla i l’altra, quan vostè mira això, jo
li ho dic des del punt de vista de l’opinió, de l’opinió d’allò que
s’està comentant, si vostè té tres parcelAles, si la de baix és sòl
urbà i les altres dues han quedat per a equipaments, ..., no li
acab el comentari, vostè mateix en pot treure les conclusions.

Però bé, és important que es faci l’escola, sigui a la parcelAla
3 o a la parcelAla 4, però que tiri endavant. Amb això hi estam
d’acord. Però també és això, que les coses també siguin a dret
i si hi havia el terreny cedit, tenint en compte que es va fer tota
la planificació del municipi de Vila, que no estava feta, etc.,
amb tots els problemes que comporta això, en un municipi que
no té sòl, jo pens que la crítica no ha de ser tan contundent i més
quan parlam d’aquests temes com ha estat en aquests moments.

Cert és que vostè es reuneix el mes d’octubre, el 25, amb
tota la comunitat educativa i els promet que a l’inici de l’estiu
es començarà el projecte. El 21 de març, el Sr. Mas de l’IBISEC
es reuneix amb l’escola i els presenta el projecte bàsic. I aquí la
meva preocupació, perquè del projecte bàsic a tota la tramitació
que encara queda, no és una cosa que ja sigui el projecte, és el
projecte bàsic. Per tant, els meus dubtes que a primers d’estiu
això estigui i què ha passat? Dins aquest -podríem dir-
alarmisme que hi ha dins el municipi de Vila en referència a les
infraestructures educatives, que és trist, és trist i és patètic,
òbviament tothom hi ha apostat i com aquell que diu hi ha la
porra d'Es Pratet, que ni en el mes d’octubre es comença.

Ja acab, sé que m’allarg molt i vull donar les gràcies a la
presidenta. Però d’aquí vénen una sèrie de problemes. L’escola
d'Es Pratet, ho sabem, és prefabricada, cap problema, està bé, té
espai i està bé, entre allò que vol dir una prefabricada, correcte?
Però què passa? El curs que ve entren tercer i quart de primària
i són 50 alumnes més, un any més hi podran estar, perquè clar
a primària per exemple necessiten fer educació física i a un solar
de prefabricada no faran educació física. No hi ha espai. S’ha de
fer el conveni amb alguna instalAlació municipal i fer un trajecte.
Això es pot fer d’una manera provisional per un any. Si no es
comença ara, si ja passam al mes d’octubre, els terminis no es
compleixen i en comptes d’un any passarem a dos. Amb la
situació econòmica que tenim, amb tot el daltabaix que han
anunciat i que afecta tots els sectors econòmics d’aquesta
comunitat. Per tant, no és d’innocents pensar que hi pugui haver
un retard. Per tant, un any més sí. Dos anys més, patirà molt
l’escola d'Es Pratet. Per tant, no sé com està aquest projecte
bàsic. Sé que el projecte executiu, etc.
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I també un altre punt per si el vol tenir present. Amb aquest
canvi de parcelAla, de la 4 a la 3, que per tant, obliga a canviar
tot el projecte de l’escola, un dels serveis que es donava a
l’escola d'Es Pratet, era la biblioteca pública municipal, tenia un
accés directe i s’havia pogut fer aquesta instalAlació per a ús
públic; automàticament amb aquest canvi de parcelAla no és
possible, perquè no es permet, segons també paraules del tècnic
de l’IBISEC. Per tant, si d’alguna manera, encara que s’ha dit
que no, però si d’alguna manera es pogués fer aquesta biblioteca
així com s’havia promès en el seu primer moment, també crec
que l'escola d'Es Pratet, la seva la comunitat educativa ho
agrairia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant que ja es passa del temps.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Ja ho sé, perdoni, presidenta, just dues línies més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té deu segons.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Deu segons. Només dir com a cloenda general que totes les
comunitats educatives dels centres que hem parlat volen saber
què passa i, per tant, que es comuniqui, expliqui a cada escola
com estan els seus projectes i quins terminis té. I si els terminis
que tenen no són exactament els que són, diguin quins són,
perquè, si no, s’estan creant falses expectatives que sobretot
comunitats com Sa Bodega no s’ho mereixen.

I per acabar, vull dir-li que han fet una obra de teatre a Sa
Bodega enguany, ho dic en el sentit de valorar la tasca que es
fan des de les escoles, han fet una obra de teatre perquè els nens
puguin entendre allò què passa a la seva escola.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de contrarèplica té vostè la
paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans).

Esper que també facin una altra obra de teatre respecte dels
que arreglàrem l’escola, també contin-los la segona part, no
només la primera. I així comprendran tota la història, si em
permet.

(Remor de veus)

Jo ho demanaré també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un poc de silenci, senyors diputats, que ja queda poc. Sra.
Marí, no té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans).

Permeti'm la llicència, ho retir, Sra. Marí, ho retir.

Segona, m’agrada molt que certifiqui la bondat de les
parcelAles i de les actuacions el Sr. Alorda, que qualsevol dia
d’aquests em posarà a caldo, com diuen, respecte de la idoneïtat
o no de les parcelAles. La decisió política va ser substituir la
parcelAla perquè li ben assegur que qui parla pot estar
perfectament d’acord amb vostè si era millor l’altra, li assegur
que la tramitació urbanística de la parcelAla i la dotació hi havia
un any o més de diferència respecte de poder començar a
aquesta que hem triat. Per tant, la decisió política va ser prendre
aquesta. L’altra, podíem estar com estàvem, d'Es Pratet varen
estar amb una aula prefabricada, però el temps que feien l’aula
prefabricada haurien d’haver requalificat la parcelAla, però no.
Jo li ho he de dir, en quatre anys no tenien ni la parcelAla, ara em
menj jo tot l’arròs, però en quatre anys no hi havia ni la
parcelAla. 

Què vol que li digui? I què hem hagut de fer? En menys
d’un any el projecte bàsic, que per cert es va presentar el
projecte bàsic com sempre feim, per si hi ha arranjaments que
es poden ..., però ara està acabat el d’execució, no li dic cap
mentida. El gener Pere presentà el projecte bàsic i ara acaba el
d’execució, hi ha el càlcul d’estructures, els imports de les
instalAlacions i està pressupostat. Ara hi ha el d’execució, però
el juliol, fa nou mesos no hi havia ni un solar, ni un solar! Que
no l'hem encertada? No l'hem encertada, però de no tenir ni
solar, ara tenim solar, projecte i licitarem. 

Quan em compromet, ho faig amb un marge raonable,
perquè després és bo de fer, m’agafen i em diran què va dir. Ara
mateix hi ha una manifestació d’estudiants que es queixen i
vénen a la Conselleria d’Educació i Cultura a manifestar allò
que creuen que no s’ha de fer. Si jo som el primer que tenc els
meus dubtes quan ... -parl de mi, però crec que he de parlar de
tots perquè som un equip-, quan hem de prendre una decisió.
Però crec que la decisió en aquest cas de l’escola d'Es Pratet, Sa
Joveria, com decideixi el Consell Escolar, que li hem de posar
el nom, és encertada. El Sr. Alorda podrà certificar la distància
d’un solar a l’altre, no arriba als 1.000 metres, no hi ha 1.000
metres d’un a l’altre, no és que ens anem ha 5 quilòmetres lluny,
no hi ha 1.000 metres de distància, crec que no n’hi ha ni 800 i
resulta que és...

(Remor de veus)

...no, que li duguin l'escalímetre i podrà certificar la distància.
Ara, m'agradava més l’altre? M’agradava més l’altre...

(Continua la remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci!

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans).

Sra. Marí, és que ja no sé si en farem cap de bé, però posi'm
un aprovat aquesta vegada, perquè de no tenir ni sòl, ni
qualificació, ni projecte, ni pressupost, jo a un cinc rascat crec
que hi he arribat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants. 

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