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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Conxa Obrador.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 8059/12, 8226/12 i
9447/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8059/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió en
climatització del Museu de Menorca.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 8059/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió en la climatització del Museu de Menorca, té la paraula
l’Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats, senyores diputades, aquesta proposició no de llei es va
presentar per la preocupació sincera que té aquesta diputada i el
seu grup per l’estat dels museus d’aquesta comunitat autònoma.

Mentre en altres lloc de la geografia peninsular els museus
i les exposicions -com ja he dit altres vegades- han estat
considerades darrerament, ja fa uns anys, les institucions
culturals de més èxit del país en les Illes Balears no ha estat
així, governi qui governi, ho reconec.

La situació dels museus de titularitat estatal en aquesta
comunitat autònoma, malgrat que són els grans dipositaris del
béns culturals de caràcter moble és molt lamentable i no té altre
qualificatiu.

La legislació de museus de les Illes Balears té dues fites
importants pel que fa referència als museus, una, la primera, és
la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears de 1998, i
l’altra és la Llei de museus de les Illes Balears de 2003,
ambdues, una que va ser aprovada en època del Partit Popular,
un altre en època del pacte progressista, ambdues parlen de la
importància de la conservació de les colAleccions i colAloca
aquesta funció dels museus, és a dir, la de conservació, per
davant de la d’investigació i exhibició, cosa que és lògica si ho
pensam perquè si no es conserven els objectes, no es conserven
les colAleccions, els fons, tampoc no hi ha possibilitats que
siguin investigats ni tampoc mostrats als públic.

La preocupació o la reflexió que voldria traslladar avui a
aquesta comissió és que la gestió d’un museu no és la gestió
d’una institució per si mateixa, no basta gestionar, sinó que si no
es té en compte en quin material es tracta, la mateixa gestió pot
afectar molt greument els béns culturals i els béns patrimonials,
és a dir, la pròpia gestió pot provocar un deteriorament d’allò
que es custodia a les seves instalAlacions i que és per una altra
banda la mateixa raó de ser de la institució.

En la terminologia professional, traslladada també a la
legislativa, ja fa molts d’anys que es parla de conservació
preventiva que, tal i com s’expressa a la mateixa pàgina web del
Ministeri d’Educació, si ho volen consultar, es tracta d’una
intervenció contínua i integral que afecta tots els béns culturals
en conjunt i un camp d’actuació implica tant les condicions
ambientals -temperatura, humilitat relativa i contaminació- com
la intensitat i qualitat lumínica, control de plagues com també
d’exposició, emmagatzematge, manteniment -neteja, revisions
periòdiques- o també la manipulació de les peces.

Això significa que una peça, un element, un objecte que
arriba a un museu, que no oblidem que té des d’aquest moment
la consideració de bé cultural de caràcter moble, perquè els
museus dels quals parlam són ells mateixos bé d’interès cultural
per llei i els objectes que reben també són béns d’interès
cultural, una vegada restaurat aquest objecte que dic, si és
necessari, i es deposita en la seva vitrina o al lloc que li
correspongui de la sala de reserves no s’hauria de tornar a
restaurar, sinó que aplicades les mesures de conservació
preventiva que hem esmentat la peça hauria de conservar-se
estable per sempre. Açò evidentment no passa en els nostres
museus, no passa sobretot en el Museu de Menorca, on s’han
hagut de restaurar novament peces perquè es deterioren més
ràpidament en el museu que si continuessin en l’ambient d’on
provenien. 

Açò per què?, idò tal com hem llegit al començament, la
primera mesura de conservació preventiva en un museu és
procurar una temperatura i una humitat estables, però, què ha
passat al Museu de Menorca?, idò que la primera mesura de
conservació preventiva que dic que és l’estabilitat ambiental, no
es manté des del 2006, any en què els aparells de climatització
es varen espanyar definitivament, dic definitivament perquè ja
feia uns anys, des de la seva inauguració pràcticament, que ja no
funcionaven massa bé, havien quedat ja antiquats i superats,
pels anys que es va tardar en inaugurar-se el museu, cosa a la
qual no s’ha posat remei per ara ni sembla tenir tampoc una
solució a curt termini.

La passada legislatura després de les discussions habituals
entre el ministeri, administració que té el deure de realitzar les
inversions en aquestes institucions que són de la seva titularitat,
i la Conselleria d’Educació i Cultura, administració que tenia la
gestió i que era la que havia de tenir cura del seu manteniment,
per tal de dilucidar de qui era la competència, com dic, després
d’aquestes discussions finalment al final de la legislatura es va
redactar el projecte necessari per palAliar aquesta greu
deficiència, un projecte ambiciós evidentment, perquè pujava
gairebé als 4 milions d’euros i es va aprofitar per corregir... o
s’aprofitava per corregir altres deficiències d’instalAlacions que
també tenia el museu com ilAluminació, instalAlació elèctrica,
seguretat contra incendis, etc.
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Aquest projecte va seguir les passes legals i va obtenir
autorització prèvia del Consell Insular de Menorca, per afectar
un bé d’interès cultural, i també una llicència municipal però
amb prescripcions que per ara no han estat contestades pel
ministeri segons la informació de què disposam.

A finals de desembre de 2011 es va publicar una notícia,
quan ja avançava i estava el projecte fet... es va publicar la
notícia que una partida que havia d’anar al Museu de Belles
Arts de València, finalment a causa... bé, he de dir que al
pressupostos d’aquell any i havia una partida de 50.000 euros
per açò, per a la redacció del projecte i començar, però
finalment a finals d’any es va saber que hi havia una partida que
havia d’anar dirigida al Museu de Belles Arts de València que
a causa que no es posaven d’acord el ministeri i la Generalitat
Valenciana s’invertiria al Museu de Menorca, però açò no va
succeir així i a hores d’ara no sabem quan se solucionarà la
situació que ja sembla enquistada.

La proposició no de llei, que va ser registrada el mes
d’octubre de 2012, demanava a la conselleria que reclamés al
ministeri aquesta inversió, almanco saber què ha passat. En
segon lloc, es demanava la inclusió d’una partida al
pressupostos generals de l’Estat per al 2013, a la vegada que el
Grup Socialista al Congrés dels Diputats elaborava també una
esmena en aquest sentit i en tercer lloc, que si finalment l’Estat
no incloïa aquesta partida, que fos la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitat qui es fes càrrecs d’aquesta situació; com
que la segona premissa no s’ha fet efectiva, queda viva la
tercera.

Deman als diputats i diputades d’aquesta cambra el seu vot
favorable per redreçar d’una vegada per totes aquesta situació.
Si hem de posar que es farà per fases, etc., podem transaccionar
el que vulguin, ho posarem, però ni el museu ni el personal que
hi treballa ni els visitants ni tampoc els béns culturals no poden
esperar per més temps.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Més té la paraula l’Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi donarem suport i felicitam al
Grup Parlamentari Socialista per aquesta iniciativa tan adequada
i certament de justícia, compartim que fa anys que tots els actius
culturals de les Illes Balears, en especial els de caràcter
patrimonial, els museístics, no estan a l’alçada ni de la potència
econòmica turística que té el país, per tant fins i tot com a un
actiu jo diria que econòmic desestacionalitzador i d’atractiu com
a una destinació cultural, però fins i tot de la mateixa riquesa del
país i de la millora que han tengut en tots els altres indrets, no
aquests darrers anys, però en general a la progressió que hem
tengut.

Ningú no pot dir per pagar que no hi hagi hagut despesa
cultural com a mínim en l’àmbit de l’Estat i ja que l’Estat es va
voler reservar la titularitat d’aquestes instalAlacions a la
Constitució, doncs després hauria de ser conseqüent amb la
despesa que comporta.

Certament -com dic- no es podrà dir que no hi hagi doblers,
basta veure les colAleccions i la magnitud, el nivell que tenen
totes les exposicions temporals que munta un Museu del Prado
en plena crisi, afortunadament per a qui en pot gaudir, perquè
realment són esplèndides, el darrer Brueghel que va comprar el
museu valdria la pena per arreglar moltes de les nostres
mancances i certament s’han d’establir prioritats, a la fi
Mallorca i Eivissa, encara no ens hem posat al lloc que
correspon, però hi ha unes obres en marxa i haurà hagut unes
millores importants, molt enfora -ja dic- del lloc i del rol que
ens correspondria, però en aquesta situació del Museu de
Menorca, per centrar-nos-hi, és realment ja perillosa. Com s’ha
dit, ja no és una qüestió només de qualitat, de confort, de
comoditat, de posar el patrimoni al nivell que li correspon i de
gaudir-ne i de bravejar-ne per posar-lo en pase de revista, si em
permeten l’expressió, sinó que s’està posant en perill el mateix
patrimoni amb aquestes mancances de la climatització que fa
malbé el mateix patrimoni com han denunciat i com han apuntat
els tècnics i com es prou conegut per tots, també pel ministeri,
certament hi va haver aquesta iniciativa que s’apunta i es
recorda de dur a terme aquestes obres, aquests 4 milions
d’euros, i que per tant, es de justícia que arribin.

Per paga, només de veure el percentatge que ens
correspondria a les Illes Balears d’inversió de l’Estat dins els
pressuposts 2013, 2012 per pura població, si després hi sumam
les obligacions que té l’Estat en inversions estatutàries per
qüestions també legals, que tenien previstes, aquests 400
milions d’euros mítics, que s’han convertit en el que són, ara en
zero euros anuals pràcticament o la mateixa titularitat -com dic-
que obligar el ministeri a tenir en compte aquestes obligacions,
no podem permetre que quedi sense reacció. 

Per tant, ja el que resultaria per a nosaltres absolutament
incomprensible és que el Parlament de les Illes Balears avui
declinés fer una... un suport, volem pensar que el Govern el fa
i que, per tant, compti amb el suport i l’empenta i d’alguna
manera el reforçament solemne, formal d’aquest parlament en
exigir al ministeri que tracti Menorca no com a la darrera
perifèria de l’Estat, sinó com a un país amb una cultura de
primer ordre i una destinació turística important i amb un
patrimoni a l’alçada que cal preservar i cuidar en condicions.

Per tant, avui volíem donar per suposat que en qualsevol
parlament del món aquesta proposta s’aprovaria per unanimitat
i volem entendre que el nostre no serà el més provincià de tots
i, per tant, estam convençuts que avui s’aprovarà i feim... no sé,
feim també... vots perquè sigui l’empenta final, definitiva
perquè els del ministeri tombin i vegin aquesta necessitat, llevin
altres prioritats que en altres bandes ho poden fer, aquí ara a
Mallorca s’acaba de subhastar una autopista, la veritat és que en
aquest moment si em fan triar entre una autopista, dos centres
comercials o preservar el Museu de Menorca, crec que no hi ha
d’haver color, no per a mi, crec que ha de ser general, que
tothom ha de veure que entre els 100 milions que pot costar una
autopista i els 4 milions d’aquesta climatització, primer de totes,
totes, aquest Museu de Menorca.
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Per tant, aquí, això és el missatge que hem de poder enviar,
aclarir en aquests moments difícils les prioritats, una de les
quals ha de ser, hi hagi el moment que hi hagi, la cultura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberá, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Aquesta PNL que du el Partit Socialista en boca de la seva
portaveu la Sra. Rita és un calc molt paregut a la que es va
presentar aquí en aquestes sessions, en la mateixa comissió,
l’any 2010, exactament la mateixa. Convenim perfectament,
estam molt d’acord en el raonament que han fet que els museus
estan abandonats i que no ens podem sentir molt orgullosos dels
nostres equipaments culturals i concretament de (...) en aquesta
legislatura, però que en cap, però que en general, el balanç, el
podem qualificar de bastant pobre.

Encara així voldria puntualitzar unes quantes coses en el
sentit que de tots és sabut que es varen delegar al Consell
Insular de Menorca a través de la Llei 3/2012 les delegacions
del Govern al Consell Insular de Menorca, però no deixem de
pensar que és de titularitat estatal, per tant, correspon el
manteniment al Govern central.

El projecte de modernització de les instalAlacions va
començar el 2005 quan el director del museu, el Sr. Luis
Plantalamor, que és una persona molt coneguda de la Sra. Rita
i meva, en el sentit que som els dos que tenim bastant d’interès
que funcioni el museu perquè l’hem visitat moltes vegades, ja
va dir en aquell temps que estava en situació precària no
solament de climatització, sinó d’altres factors que també
apunta ell a l’informe que aquí tenim, aquí davant, a disposició
dels diputats de la comissió.

Cal recordar que a l’estiu les queixes de calor sufocant que
es respira al museu, sobretot en les plantes superiors, enguany
hi ha hagut lipotímies de gent que l’ha anat a visitar, com bé ha
dit molt bé la Sra. Rita és gent que visita el museu, però l’any
2010, com bé ha dit la Sra. Rita també, hi varen haver unes
declaracions al diari, al Diari Menorca, de la llavors diputada
del Partit Socialista, Sra. Gracia Muñoz, que hi havia una
inversió bastant forta, s’havia promès una inversió de 3.700.000
euros, quasi 4 milions d’euros que després es varen convertir en
50.000 només per fer el projecte, però ni 50.000 ni 4 milions,
allò va quedar en agua de borrajas i continuam estant en la
mateixa situació que l’any 2010. Per tant, el Museu de Menorca
continua sense climatització.

(...) a partir d’aquí, idò de l’any unes... (...), però hi ha un
acord (...) de 2010, el Govern (...) per al Museu de Menorca,
després hi ha unes declaracions del conseller de Menorca, Juan
Luís Torres que és un desastre “El PSOE logra 50.000 euros
para climatizar el museo en el 2010". En el 2010 el Sr. Llinàs
diu que “el Museu de Menorca es el que se halla en mejores
condiciones de Baleares, desautorizando informes de técnicos
del museo”, això són fotocòpies que tenc aquí a disposició dels
membres de la comissió. Tornen a sortir uns informes “piezas
del museo afectadas por la falta de climatización”, ... en fi, hi
ha una quantitat impressionant de declaracions unes a favor i
altres en contra de la situació del museu. El museu està
exactament igual que està ara.

Per tant, a partir d’aquí i reconec que la Sra. Rita té una
cronologia molt ben feta de les necessitats del museu, el primer
punt no el podem aprovar de cap manera perquè diu que insta el
Govern a reclamar al ministeri la inversió prevista el 2012,
perquè ha desaparegut, ha desaparegut, no sabem on és, igual
que ha passat als fons estatutaris que tant em preocupen a mi
com a -i ara em sortiré un poc del tema- batlle de Ferreries en la
situació de S’Enclusa, que tant el PSM-Més per Menorca està
reclamant i que no sabem on són els doblers, han desaparegut,
idò aquí passa exactament igual, s’han gastat en (...) corrents,
per tant no sabem on són.

El segon punt diu que el Parlament de les Illes Balears insta
el Ministeri d’Educació i Cultura a incloure una partida del
pressupost de l’Estat, es fa dia sí, dia no, li puc mostrar tot un
dossier que tenc aquí del Consell Insular de Menorca en què
reclama contínuament que inclogui o que s’inclogui... dins i la
contestació que no hi ha partides pressupostàries ni hi ha
finançament econòmic en aquest moment que pugui dur a terme
aquest arreglament.

Al tercer punt posa aquí vostè que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a fer-se càrrec, la Conselleria
d’Educació i Cultura, no podem votar que sí perquè la
responsabilitat és del Govern central, no de la Conselleria
d’Educació i Cultura.

Li promet, Sra. Rita i a més li puc mostrar documents, el
darrer precisament m’ha arribat a mi fa qüestió d’hora i mitja,
també sap vostè que varen entrar a l’Ajuntament de Maó ja uns
documents per començar a licitar les obres o per donar permís
per començar les obres i hi havia unes deficiències, idò es
contesta en data 18 de febrer que les deficiències s’han esmenat
però que... el darrer que posa, diu “soy consciente de la
necesidad de renovación de las instalaciones de climatización
del Museo de Menorca, pero como bien sabes la actual
situación presupuestaria impide iniciar esta actuación debido
a su elevado coste y la situación económica del ministerio” i
que estan disposats a començar les obres quan hi hagi disposició
pressupostària, que és la postura que té el Govern central amb
la Direcció General de Cultura.
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Per tant, jo sentint-ho molt, perquè la veritat és que jo
voldria que això se solucionés perquè no és que es perdin peces
del museu, però sí que el museu necessita una climatització com
necessita qualsevol centre cultural que ens estimam. A mi em
sap molt de greu, però no li podré donar suport perquè ja es fa
tot el que diu vostè, ja es reclamen aquests doblers i el que no
podem fer és carregar sobre la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears una obligació que és obligació
del Govern central i no voldria dir que en altres temps doncs,
que hi havia més bonança econòmica, no es va arribar a dur a
terme aquesta desitjada i necessària obra. Estic convençut que
el Consell Insular de Menorca farà el possible perquè en un breu
temps possible es pugui dur a terme aquest tema com es treu de
tots els documents que envien dia sí i dia no, com he dit abans,
a la Direcció General de Cultura del Govern central, del Govern
de Madrid.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Monerris. Sra. Rita, vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, clar. M’ha estranyat un poc, jo pensava que aprovarien
aquesta proposició no de llei perquè al final, com ha dit el Sr.
Monerris, és molt semblant a una que es va presentar el 2010 i
un dels punts era exactament igual que ara, i ho va presentar el
Partit Popular. En aquell moment el diputat Sr. Simón Gornés
posava, va demanar, que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a dotar en els pressuposts per a
l’any 2011 -és a dir, del Govern de les Illes Balears, els
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma- les partides
econòmiques pertinents i els mitjans humans necessaris per a la
correcta conservació i manteniment dels serveis que ens han
demanat. Vull dir que si el Partit Popular ho demanava jo
pensava que ara que governaven ho farien, i resulta que no, que
governen i no, i el Museu de Menorca torna a quedar oblidat.
Què diguin que no es va fer res la passada legislatura tampoc no
és cert perquè el projecte està fet. Vull dir, que ara, en voler, es
pot posar en marxa. Un projecte que era complicat i que era car
ja per si, vull dir que sí es va fer una inversió en el seu moment,
no la que voldria aquesta diputada, evidentment que no,
evidentment que no.

Comprenem, vostè ens ha citat diaris, és cert, és cert que jo
crec que es varen prioritzar altres museus d’aquestes illes, es va
prioritzar el Museu de Mallorca en aquell moment, canvi
d’instalAlació, etcètera, i el d’Eivissa, es varen prioritzar. Bé, ara
ja estan, ara ja estan i ara li toca al Museu de Menorca, que és
el que reclam en aquest moment, ara li toca al Museu de
Menorca, ara és el moment del Museu de Menorca. Per tant,
només els deman que compleixin allò que en el 2010 volien. I
es veu que no, que una cosa és quan són a l’oposició i una altra
cosa és quan governen, que no tenen els mateixos criteris.

Jo pensava que era un bon moment, no només per això sinó
per altres circumstàncies que es donen a Menorca i que el Partit
Popular allà, en el consell insular, ha insistit, bé, amb uns plans,
amb una estratègia que jo consider encertada, que és, el que ja
s’havia començat també a l’anterior legislatura, que és la
declaració, la solAlicitud de declaració de patrimoni de la
humanitat de la cultura talaiòtica de Menorca. Però és que la
cultura talaiòtica de Menorca, la part moble, és al Museu de
Menorca, que és un absurd, demanar, insistir en una declaració
de monuments quan després l’altra pota, que és l’explicació dels
béns immobles que està amb els béns mobles en el museu, que
estigui com està, vull dir, amb finestres que s’obrin a l’estiu,
que s’obrin a l’estiu perquè la gent no ho resisteix i, per tant,
allà entren tot tipus de bitxos, d’humitat, de pols, de
contaminació, etcètera, que va directe al material, als objectes.

Fixi’s que jo he parlat d’objectes, no he parlat de persones
encara, però és que hauríem de parlar de persones perquè allà hi
ha un funcionariat, hi ha uns visitants que també pateixen tot
això. Vull dir, nosaltres pensam que són unes obres molt
urgents, que haurien de trobar aquests doblers que perden, -no
ho sé el Partit Popular sempre perdre els doblers, els doblers
desapareixen-, els doblers que són als pressuposts després ja no
els troben, no sé què ha passat que no els troben; bé, però
nosaltres els cercam i els hi treurem, els treurem els colors i els
direm, mirin, vostès que deien que no hi eren, aquí són. Sí, que
ja ho cercam ja, i com altres tipus d’inversions, vull dir, que
esper que trobin els doblers i que es pugui posar finalment
aquesta inversió tan necessària, i que nosaltres insistirem en tota
la legislatura. Ja ho avanç.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8059/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8226/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
per al proveïment accidental de llocs de treball a la
Inspecció Educativa de les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8226/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria per al proveïment accidental de llocs de treball de
la Inspecció Educativa de les Illes Balears.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina
Rita i Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei ve arran de la polèmica sorgida en aquesta comunitat
autònoma a causa de les modificacions que s’han fet en aquesta
legislatura, des que governa el Partit Popular, en el cos
d’Inspecció de les Illes Balears. 

La finalitat de la inspecció educativa és, a més de les
generals, com poden suposar, és assegurar l’aplicació adequada
de les normes jurídiques que regulen el sistema educatiu i les
seves funcions, les de supervisar, assessorar i controlar el
funcionament dels centres educatius i els programes; supervisar
la pràctica docent i la funció directiva; participar en l’avaluació
del sistema educatiu; legislació, etcètera; assessorar i orientar
els diferents sectors de la comunitat educativa; emetre informes.
És a dir, tota una sèrie de competències àmplies i que estan
sempre estipulades en els successius programes d’actuació del
Departament d’Inspecció Educativa per als diferents cursos
escolars. S’ha de dir que els inspectors tenen també la
consideració d’autoritat pública, a tall de detall, només un
detall.

Com a la resta de personal hi ha unes plantilles orgàniques,
a personal docent em referesc, unes plantilles orgàniques que es
publiquen anualment i que no s’han modificat en el cas de la
Inspecció des de fa molts anys. Després hi ha unes places que
s’habiliten segons les quotes, m’agradaria explicar-ho per a les
persones que, com jo mateixa que he hagut d’aprendre, què
significa això? Jo ho compararé, com dic, amb els docents dels
diferents centres: hi ha una plantilla orgànica que es publica el
mes de gener i després quan s’han fet les prescripcions i es
coneixen aproximadament els grups, en el cas dels docents, que
es faran segons les ràtios, després si és necessari s’habiliten
altres places per quota que són els interins, que coneixem tots,
que han de cobrir les necessitats i que es fa durant l’estiu. 

Amb els inspectors passa un poc el mateix, hi ha una
plantilla, 29 per a totes les illes, 24 a Mallorca, 3 a Eivissa i
Formentera i 2 a Menorca i després, segons les necessitats,
augment de centres docents, per exemple, nombre de professors,
alumnat, etcètera, s’habiliten unes altres que són cobertes per
inspectors accidentals. Els inspectors accidentals que són
docents que, en comissió de serveis, van ocupar aquestes places,
és a dir, no és que es contracti gent de fora.

Aquesta legislatura van ser 26 a Mallorca, 2 més, per
exemple, dels que hi havia en plantilla; 4 a Eivissa i
Formentera, 1 més, i 3 a Menorca, és a dir, 1 mes. En total van
ser 33, 4 inspectors més per quota que dels que estaven en
plantilla. Bé, això és un poc llarg, però té el seu raonament, que
faré després.

Els inspectors accidentals també ho poden ser per cobrir
places en plantilla que no estiguin cobertes, un inspector que es
jubila o que està de baixa, etcètera, o per altres motius. Les
places es cobreixen per convocatòria, normalment de concurs,
bé, normalment no, sempre, de concurs de mèrits entre els
docents que reuneixen els requisits i els que guanyen els
concursos passen a la situació de comissions de serveis. Si van
a la pàgina del Departament d’Inspecció Normativa veuran
repetides convocatòries en aquest sentit, que és el que jo he fet.

Bé, en el Pla d’estalvia, presentat pel Govern de les Illes
Balears aquesta primavera, es va anunciar una reorganització
del Departament d’Inspecció, reorganització que es va sustentar
que dels 28 inspectors que hi havia en aquell moment a les Illes
Balears ara n’hi ha 16, perquè es van suspendre totes les
comissions de servei per les quals es proveïen les places
habilitades. És a dir, van quedar només els que estaven en
plantilla per oposició, que són oposicions a cos nacional, són
oposicions que convoca el Govern de l’Estat.

Segons la premsa, la ràtio d’inspectors per centres i alumnes
era de 20 centres i 800 professors per inspector, és a dir, cada
inspector es cuidava de 20 centres i 800 professors, per dir-ho
en nombres grans. I a partir de setembre la ràtio ha estat de 70
centres i 2.400 funcionaris per inspector. A Menorca, perquè es
facin una idea, que és el que tenc més a prop, senyors diputats
i senyores diputades, de 3 inspectors hem passat a 1 inspectora
i, en canvi, tenim 2 centres més.

Aquesta diputada va presentar aquest estiu una pregunta amb
resposta escrita sobre aquest assumpte on demanava si la
Conselleria d’Educació i Cultura pensava fer una convocatòria
per cobrir les places dels inspectors accidentals que havien estat
destituïts. La resposta va ser que es treballava en una nova
relació de llocs de treball del Departament d’Inspecció
Educativa, per a continuació procedir la selecció per cobrir
algunes vacants en funció de la disponibilitat pressupostària.

El mes d’octubre vaig registrar aquesta proposició no de llei,
que ara debatem, i que diu en l’exposició de motius que ja ha
començat el curs i que no se sap quan seran cobertes les places,
instava el Govern a convocar immediatament el concurs de
mèrits per a la provisió accidental de llocs de treball de la
Inspecció Educativa a les Illes Balears. I ens trobam ara amb
això després de quatre mesos. 

Aquest passat mes de gener va començar a circular un
avantprojecte d’ordre del conseller d’Educació que regula la
provisió accidental dels llocs de treball d’inspectors d’educació
en comissió de serveis, que va ser molt criticada pels sindicats
de l’ensenyament perquè proposa dues fases de selecció: una,
per concurs de mèrits i altra per entrevista, res a dir, però a
l’entrevista, que és l’element més subjectiu del procés, és la que
porta la puntuació màxima. Per altra banda, si abans la comissió
de selecció estava formada per inspectors triats per sorteig, hi
havia una persona designada, el director general o a qui
delegués o el que sigui, i els altres eren per sorteig i per illes,
segons les places, ara serà formada pel cap del Departament
d’Inspecció i 3 inspectors designats a proposta del director de
Planificació i un funcionari de carrera triat també per
l’administració. És a dir, que si abans era per sorteig entre els
inspectors, entre els professionals, ara serà a dit, és a dir, la
comissió avaluadora del concurs de mèrits serà a dit.

Finalment, dia 26 de gener va sortir publicada en el BOIB la
resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de dia
15 de gener, de les plantilles orgàniques, com he dit al principi,
ho he explicat, dels inspectors, i la relació de llocs de feina
vacants d’aquests cossos d’inspectors al servei de
l’administració educativa, d’on es desprèn que hi ha les 29
places de plantilla, el mateix; les 16 que hi ha ocupades,
efectivament, però no sabem encara què passarà amb les que
estaven habilitades per quota perquè aquestes s’habiliten en
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funció, o no ho sabien en aquell moment, de les necessitats
puntuals, com és normal. En una paraula, som on érem.

He de destacar que quan va sortir l’ordre per regular la
provisió accidental, és a dir, la que estableix els criteris, he de
destacar que quan surt aquesta ordre després, primer es
discuteix, encara som en aquest estadi, després s’ha de publicar;
després es fa la resolució de la convocatòria; s’ha de donar
temps per a recursos, es presenten, etcètera. Vull dir, que ens
posam ara en una situació de mesos, de mesos, no, ja sé que el
conseller va dir que no, però bé, ja veurem. És a dir, hi ha una
tramitació, però entre tant acabarà aquest curs i continuarem
amb 17 inspectors. Ah!, sí, perquè el conseller va dir, a la
pregunta va contestar el mes de juliol, acabarem el curs sense
inspectors de quota, és a dir, inspectors accidentals.

Com que nosaltres pensam que això no afavoreix a la
qualitat de l’ensenyament és pel que els demanam que votin
favorablement aquesta proposta que es convoqui
immediatament el concurs de mèrits per a la provisió accidental
de llocs de treball de la Inspecció Educativa de les Illes Balears,
evidentment pactat amb els sindicats, perquè el que no podíem
preveure quan vam presentar aquesta PNL, que no posa res
d’això de pacte, el que no podíem preveure és que des de la
conselleria pogués sortir un projecte o un avantprojecte d’ordre
de regulació de la provisió accidental tal com finalment ha
sortit. Res més.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Més té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Per donar suport a aquesta
proposició no de llei de la convocatòria immediata, fa quatre
mesos de la convocatòria i encara segueix plenament vigent
aquesta immediatesa.

De totes maneres voldríem fer alguna sèrie de precisions i,
fins i tot, si poguéssim fer alguna precisió amb una esmena in
voce, si la pogués acceptar la ponent.

Per un vent, jo crec que sempre hem sospitat que la
precarització de l’oferta pública té, també, unes intencionalitats
no benèvoles, no precisament. Des de fa anys, amb la idea de la
provisió, de limitar la provisió d’efectius, es limita molt l’oferta
pública en tots els espais. Aquí queda molt demostrat que el
nombre d’inspectors que s’haurien de cobrir, hi pot haver
nomenaments accidentals, però no instalAlar-nos a què la meitat
de la plantilla hagin de ser sistemàticament accidentals. Això ja
és una anomalia absurda, però que des de fa anys, ara amb més
malvolença, a partir de la coartada de la crisi, perquè les places
no desapareixen sinó que es precaritza, o es precaritza la manera
d’ocupar-les o s’afavoreix la digitalització i la
desprofessionalització de la funció pública, que per aquí van
molts i molts de tirs dels darrers anys contra la funció pública i
la seva professionalitat.

Jo crec que per collir el bou per les banyes el primer que
s’ha de fer és permetre que, després de l’anàlisi que es vulgui
sobre la necessitat o no d’unes determinades places, però quan
una administració té clar que necessita aquelles places, que
mantindrà aquella necessitat en el temps, com a mínim un
percentatge enorme, per no dir totes que és el que haguéssim dit
sempre, si vull transaccionar ja amb aquest estat d’ànim que
s’ha instalAlat anem al 90%, però 10% de provisió d’efectius és
una autèntica barbaritat. Tenint en compte, ja dic, que ni tan sols
cobreixen les places que tothom convé que són necessàries i que
es nodreixen, es proveeixen sistemàticament de manera
accidental. I com? Evidentment ja tot l’apartat de garantia que
dóna un procés d’oposició global s’ha perdut pel camí, anem a
les provisions accidentals, al concurs de mèrits. Bé, té el que té,
però ens sembla bé, li donarem suport, ara, sí que ens agradaria
que ho matisés, un concurs de mèrits que no fos una lliure
designació encoberta, parlam de cossos que han de ser
estrictament professionals.

Aquesta idea de dur la política fins al rebost i rere el rebost
de les cases s’ha d’haver acabat. És a dir, aquesta idea...que és
el que fa el Partit Popular, és a dir, retòricament diu una cosa,
però aquí és ben clar el que fa, entrevista personal. Fa molts
anys que som enmig nosaltres per saber què és el que posa
entrevista personal en el concurs de mèrits i qui és el tribunal
d’aquesta entrevista personal. 

Per si un cas no fos suficient, com s’ha apuntat, a més,
encara n’hi ha de lliure directament designats, res de sorteigs ni
de professionals ni que siguin els propis òrgans
professionalitzats els que triïn, no, no, el director general. El
tema de jerarquia... -com ha de dir que no si és a l’esborrany.
Per tant, crec que seria bo ara mateix més que reaccionar, per
ventura, a una proposta quedàs clar que el concurs de mèrits ha
de ser per mèrits estrictament professionals. Jo crec, o com
vostè deia, seria una garantia consensuats amb la part social,
amb els professionals perquè ells sí que vetllaran perquè sigui
aquest el plantejament que es faci, que no és el del Partit
Popular.

Si a tot això hi sumam que és el que ha provocat i com està
acompanyant la funció de la inspecció per part del Partit
Popular, que ens diu que fa una llei de símbols, per regular l’ús
de les banderes, però que el gran tema és què posaran a les
façanes, a les escoles, i té els inspectors que troba que, en lloc
de dedicar-se a les funcions llargues i importants dins la funció
educativa i de vetllar per les garanties dels ciutadans, dels pares,
dels alumnes, del funcionament correcte de la docència, bé, és
que hi ha una consigna que tots els temes lingüístics se’n duen
un percentatge important de l’atenció inspectora, com mai en la
vida no s’havia produït; però no en aquells indrets on el català
només és assignatura i no arriba enlloc, en podem posar
d’exemples perquè jo crec que ja hi arribarem a posar els
exemples contraris perquè jo concretament en conec prou, que
no n’hem fet mai bandera ni batalla perquè crec que no és el
motiu, però si n’hi ha d’haver, n’hi haurà de tot tipus (...) a les
Illes Balears, és que n’hi ha de tot tipus i les durem. Però aquí
no s’hi fica la Inspecció. Fa molts d’anys que hi ha..., ara que
s’ha posat tant de moda el Decret de mínims, fa molt d’anys que
no s’aplica el Decret de mínims a les escoles mallorquines i
illenques, i l’inspector no ha dit res mai. Talment ho dic, eh?,
quedarà al Diari de Sessions.
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Per tant, ara hi ha unes consignes lingüístiques, però sempre
contra la llengua catalana. I això no ve de la inspecció objectiva
que funciona en aquests nivells, ve de directives, ve de
directives polítiques ideològiques fanatitzades d’un partit que ha
perdut el nord en aquest tema.

Per tant, nosaltres què volem, professionals, què volem?
Oferta pública, oferta pública. Segon, ja que la tenen prohibida
i ara no està ni tan sols a l’abast d’aquesta comunitat autònoma
treure-la, estam d’acord en el concurs de mèrits, com a mal
menor. Concurs de mèrits professional, no de lliure designació
encoberta. I molt manco la manera que entén el Partit Popular
de lliure designació, ja li ho hem dit, nosaltres també l’hem
aplicada, tothom l’ha aplicada, i que els tribunals, jo ho salud,
faig els mea culpa que importin, jo ho salud, que ha d’estar
justificada i la lliure designació no és un nomenament polític
bis, no són funcionaris eventuals. 

Aquesta idea que la jurisprudència està apuntalant, l’hem de
dur a la pràctica, no esperar que cada dia t’ho tomin a nivell
judicial. Bé, aquest és l’esquema que nosaltres volem suposar
i des d’aquesta premissa, modificant o no la proposta tal i com
vostès la duen, però entenent en la seva intervenció que anam en
la mateixa línia, nosaltres donarem suport a la proposta tal i com
ve o amb les modificacions que s’hi prevegin, però amb la idea
que quan deim concurs de mèrits, ho deim fetén. Quan a un li
diuen un concurs de mèrits professionals, entén per un concurs
de mèrits professionals i no per si sap rus o per si muntes a
cavall. Estam parlant d’un concurs de mèrits professionals per
a l’exercici de la inspecció. També, efectivament, l’IDI feia
concurs de mèrits..., hi ha seleccions que un ja veu quins són els
mèrits que s’hi apunten. Nosaltres pensam que a la inspecció no
se la pot degradar, la seva impressió, la seva selecció i el seu
nom, a través de la fórmula de selecció. I això és molt fàcil, tot
d’una que hi ha una forma de selecció que està polititzada,
l’institut creat entorn d’aquest mecanisme, queda caracteritzat
i això és el que crec que tots hauríem d’evitar per al prestigi
mateix de l’educació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada la Sra. Aina Maria Aguiló i
Garcías, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
A mi m’agradaria que entenguessin dues coses. Primer que
estam en un moment de crisi, jo crec que això ho hem repetit
cinquanta mol vegades. I segon, que el temps del pacte es va fer
una ordre, que segons el Consell Consultiu, que ara explicaré,
no era d’acord amb la legislació vigent. Jo crec que això ho hem
de tenir ben clar. 

Tot això d’inspectors accidentals, tot això, Sra. Rita, tots els
que ens dedicam al món educatiu ho sabem i ho coneixem. I
coneixem com es va fer l’ordre de 2011 i jo ara li ho explicaré.
És evident que primer de tot el que ha fet aquest govern és
reduir els consellers, per què no s’han queixat quan es varen
reduir els consellers?, per què no es varen queixar quan es varen
reduir els directors generals? És a dir, ho hem fet
progressivament. Per què no es varen queixar quan es va reduir,
per exemple, les empreses públiques? Per què no s’han queixat
quan 80 persones de la Conselleria d’Educació i Cultura se’n
varen anar a fer classe? És a dir, s’han redistribuït tots els
serveis dins la Conselleria d’Educació, igualment que a totes les
conselleries.

Resulta que el pacte, com sempre, a lo grande, tenia 36
inspectors en època de crisi. Em sap molt de greu, no podem
mantenir 36 inspectors. I més, quan resulta que la plantilla
orgànica dels inspectors..., ja sé que fa molts d’anys, hi estic
d’acord, però la plantilla orgànica són 29. Com pot ser que
vostès en època de crisi, 36 va dir el conseller dimarts passat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

... 36 va dir el conseller. Aleshores, jo em baso amb la pregunta
que li varen fer dimarts passat al conseller d’Educació i Cultura,
que jo crec que en aquests moments és la màxima autoritat i té
les competències d’educació a la nostra comunitat autònoma.
Ell va dir 36, d’aquestes 29 places de la plantilla orgànica,
actualment n’hi ha 16 que estan ocupades. La previsió, va dir el
conseller, jo no sé si el varen escoltar, però la previsió per als
propers mesos és cobrir-ne 4 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a
Eivissa. És per això que hi ha l’avantprojecte d’ordre.

Miri, a nosaltres ens agradaria demà mateix posar en marxa
aquest projecte d’ordre, però s’han de seguir unes pautes. És a
dir, ara en aquest moment la tenen els sindicats. En aquest
moment s’ha donat a la mesa sectorial. Els sindicats es
mobilitzaran el mes de març i jo no he vist que es mobilitzin per
a l’ordre d’inspectors. Per tant, jo crec que hi deuen estar
d’acord. És a dir, estam a la fase d’alAlegacions dels sindicats.
Després passarà pel Consell Escolar i després passarà pel
Consell Consultiu. No ens podem botar tot això, tant de bo que
ho poguéssim fer ara mateix, però hem de seguir unes pautes, o
vol que ho traiem per decret llei, vostès que critiquen tant els
decrets lleis? És que pareix mentida!
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Per tant Sra. Rita, allò que vostè ens està demanant, s’està
fent ja. El que passa és que segueix unes normes i estam en la
fase..., a més, ho va dir dimarts passat el conseller, estam a la
fase d’alAlegacions per part dels sindicats, s’ha presentat als
sindicats i a la mesa sectorial. I tant malament no deu anar, quan
no ho posen a una de les causes de la vaga. 

Per altra part, i vista la gran oposició que hi va haver en el
seu moment a l’ordre del 2011, li vull recordar que en el 2011
es va fer una ordre de provisió accidental d’inspectors, una
ordre que va tenir moltíssimes queixes i vostès ni les varen
escoltar, les queixes. A més, es va donar la casualitat, jo com
que sé bastant del tema, no em vull apassionar, però, aquí sí que
hi va haver a dit, a dit i a dit! El director general de Personal
Docent, que era la primera persona beneficiada a la provisió de
llocs de feina, era el que firmava l’ordre, no la va voler ni firmar
el conseller. O sigui, no em parlin de transparència, per l’amor
de Déu!

Nosaltres som tan transparents que en aquesta ordre volem
que venguin persones d’altres comunitats autònomes, perquè no
s’hagin de trobar cara a cara inspectors actuals amb inspectors
exaccidentals. Imagini’s la transparència que volem nosaltres en
aquest moment. Més transparència ja no pot ser.

En totes les convocatòries realitzades Sra. Rita, és veritat
que hi ha hagut moltes convocatòries, n’hi ha hagudes 5, en
totes les convocatòries s’han seguit unes pautes. S’ha seguit el
Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el
reglament d’ingrés, accés i adquisició de les noves especialitats
en els cossos docents, al qual es refereix la Llei orgànica
2/2006. No obstant això, li vull dir que l’ordre del conseller
d’Educació i Cultura, de 2 de maig de 2011, jo crec que el
coneix, Sr. Bartomeu Llinàs, pel qual es va regular el
procediment per a la provisió temporal en comissió de serveis
de llocs de treball d’inspecció educativa per a funcionaris
docents no universitaris, va propiciar la cobertura de vacants,
d’acord amb un nou procediment que es va inventar, un
procediment que va afegir un article, l’article 6 que no estava en
concordança, ni era conseqüent amb tota la legislació superior.
De fet, el mateix Consell Consultiu ja va emetre el seu
dictamen, amb profusos i contundents arguments sobre les
irregularitats del projecte de l’ordre de 2011 i que vostès els del
pacte varen fer. I jo no entenc com els senyors de Més varen
aplaudir aquesta ordre, no ho entenc de cap de les maneres.

De forma resumida i destacant només algunes observacions
del Consell Consultiu, podem apuntar el que ha dit el Consell
Consultiu d’aquesta ordre de 2011, que vostès que volen tanta
transparència i se varen treure de la màniga: “En el
procedimiento de elaboración de la norma, pese a la
advertencia realizada por los servicios jurídicos de la
consejería, -és a dir, ni els serveis jurídics de la conselleria hi
estaven d’acord-, no se ha traslado del proyecto de orden a la
Consejería de Innovación, Interior y Justicia. El párrafo quinto
contiene una cita del artículo 11.d) de la Ley 3/2003, del 26 de
marzo, de régimen jurídico de la administración de la
comunidad autónoma de las Illes Balears. El Consejo
Consultivo considera que dicha referencia debería suprimirse,
por estar inadecuada, dado el ámbito material de la
regulación”.

Puc continuar, no, no, no, aquesta ordre, Sra. Rita, no, no és
passat. Aquest avantprojecte d’ordre que s’està fent ara és per
rectificar totes aquestes deficiències seves. És simplement això.
Primer, tenim un problema de liquiditat. Per tant, rectificam i
reestructuram tot el sistema d’educació, igual que a totes les
altres conselleries. I segon, agafar una ordre seva i la rectificam,
perquè el Consell Consultiu no està d’acord amb vostès. I no
només el Consell Consultiu va posar objeccions a aquesta ordre
de 2011, sinó que inspectors individuals varen fer alAlegacions
i reclamacions. Associacions d’inspectors i sindicats varen
presentar alAlegacions. Varen dir que es vulneraven els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat, ja que la forma d’accés no era la
mateixa per a tots els aspirants. El procediment a seguir va
vulnerar i va contradir normativa del més alt rang. 

Per tant, comprendrà que el que nosaltres volem fer són les
coses ben fetes. I s’agafa l’ordre i es fa aquest avantprojecte.
S’ha agafat l’ordre de 2011 i s’ha millorat per donar-li més
transparència. Perquè el pacte, de transparència cap ni una!, cap
ni una! És a dir, vostè pot comprendre que la persona que
firmava l’ordre era el director general de personal docent que
era la primera persona que entrava com inspector accidental? I
la segona el cap de servei? Per l’amor de Déu, Sra. Rita, no em
vengui a contar aquesta història, jo la conec molt bé! La conec
molt bé perquè la vaig viure en primera persona i vaig parlar
moltíssimes vegades amb el director general que no estava fent
el que tocava. No em vengui amb això! No em vengui a parlar
de transparència, quan precisament el que pretenem és
transparència. Quants d’inspectors de carrera hi ha en aquests
moments? 16, idò mantenguem els 16.

Què passa amb l’ordre? Amb l’ordre no hi està d’acord ni el
Consell Consultiu, ni hi estan d’acord alguns inspectors, ni
l’associació d’inspectors, ni els sindicats. Idò facem una nova
ordre. Què hem fet? Ja sé que el procés és llarg, passem-lo per
la mesa sectorial, s’està passant per la mesa sectorial, després el
Consell Escolar, Consell Consultiu i ja veurem què dirà el
Consell Consultiu. Però que el Sr. Alorda no ens titlli de poc
transparents. És que ja ens crucifica. La que de veritat està
crucificada és l’ordre de 2011 feta pel pacte, aquesta està
crucificada pel Consell Consultiu, aquesta està crucificada, però
la nostra no, deixi’ns per l’amor de Déu, no ens ataqui d’aquesta
manera! És que és vergonyós que ens ataquin d’aquesta manera,
si encara no s’ha posat damunt la taula...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Els sindicats fan alAlegacions. Si els sindicats troben que no
és transparent, faran les alAlegacions. Si no recollim aquestes
alAlegacions, vostès ens diguin no han recollit les alAlegacions.
Si el Consell Consultiu ens critica, com va criticar l’ordre de
2011, ja ens podran dir coses. Però abans d’obrir la boca ja l’ens
volen tancar?
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Resumint, continuant amb l’exercici de contenció de
despesa pública, optimitzarem els recursos personals i el Govern
aprofitarà per fer una ordre més ajustada a dret. Per tant, Sra.
Rita, no podem votar a favor d’allò que vostè està instant el
Govern.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Rita té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies. Gràcies al Sr. Alorda pel seu suport, al final
no he acabat d’entendre les modificacions que vol fer, si me les
vol passar. 

Jo començaré per l’ordre de 2011, no parlàvem d’això,
parlàvem del projecte d’ara, és igual, parlarem un moment de
l’ordre de 2011, perquè jo he estudiat molt i les he tret clar. Va
tenir alAlegacions, és normal, no en tindrà d’alAlegacions la que
fan ara? És un problema que tenguin alAlegacions els documents
que es presenten a discussió? És que és el més normal...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor, que no se sent a la
portaveu.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...que el Consell Escolar vegi deficiències, que si són les que
vostè ha comentat, són deficiències absolutament a la iniciativa,
és normal, no crec que sigui res estrany, es rectifiquen, es
modifiquen i ja està. Aquesta ordre que diu vostè va acabar amb
una resolució evidentment, com dic, de dia 9 de juny de 2011 i
que es convocaven les proves selectives. Unes proves que
m’estranya molt que digui vostè el que ha arribat a dir, perquè
ni tan sols era un concurs i una entrevista, era un concurs-
oposició. Imagini’s la convocatòria... Aquí ho posa, fase
d’oposició, temari. Bé, la resolució és una ordre (...). Per tant,
són els criteris i els criteris són concurs-oposició. Tribunal ...

(Remor de veus)

Bé, idò ja em dirà quina és, no ho he sentit. Açò ja és la
resolució, no és l’ordre de criteris, és la resolució. Un mínim de
4 vocals designats per sorteig entre funcionaris de carrera del
cos d’inspeccions. Però quina ha de ser? Juny del 2011, es varen
fer dues convocatòries? Se’n va fer una, que jo sàpiga. I que
vostès van tirar enrera el 21 de juliol de 2011 i la van tirar
enrera per qüestions econòmiques, aquí no diu res que sigui per
totes aquestes coses que ha explicat vostè. És simplement per
qüestions econòmiques.

Quant a allò que va contestar el conseller dimarts. El tema
dels 36 inspectors. No ho va dir el conseller, jo tenc aquí el
Diari de Sessions, perquè ja ha sortit, ha sortit ja el Diari de
Sessions, i ho va dir el Sr. Monerris...

(Remor de veus)

Clar que tenc raó. Jo el primer que he fet és mirar el Diari
de Sessions que per sort ja ha sortit avui i ho he pogut veure. Per
tant, no ex cathedra que n’hi hagi 36, perquè no n’hi ha 36, n’hi
ha 33. Exactament...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

N’hi ha 26 a Mallorca, 4 a Eivissa i 3 a Menorca, hi havia,
ara ja no. Açò són 32, més el cap de departament són 33. N’hi
havia 29 i 29 en plantilla són 4 més per qüestions... 4 inspectors
més a la plantilla perquè, com he dit abans, segons les
circumstàncies s’han d’habilitar més places, com passa amb els
docents i amb els interins. S’han d’habilitar més places, perquè
s’han inaugurat més centres, perquè hi ha més alumnes, etc.
N’hi havia 4 més, 4 més que les places. Jo li ho he dit, a més ho
hem pogut comprovar avui matí: 26 a Mallorca, 4 a Eivissa i 3
a Menorca. I ara en queden 1 a Menorca, 2 a Eivissa, ... i 16.

Per tant, senyors del Partit Popular, jo lament molt que no
vulguin aprovar aquesta proposició no de llei, perquè jo crec
que aquesta nova ordre tindrà molts de problemes. Tenim els
sindicats que ja ho denuncien, l’STEI exigeix la retirada de
l’ordre, Comissions Obreres diu que volen un cos d’inspectors
que serà el braç executor de les seves polítiques, etc. Jo ho he
seguit molt açò.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Un moment. He de dir que hi ha una qüestió econòmica. És
cert, a les mesures d’estalvi surt com es reorganitzarà el cos
d’inspecció, però d’aquestes mesures, justament aquesta és
l’única que és quantificable, perquè diuen que s’estalviaran 5
milions d’euros per a 2012. Però resulta que acomiaden els
inspectors el mes d’agost, el 31 d’agost, vostès troben que amb
els 17 inspectors que redueixen d’agost a desembre, s’han
estalviat 5 milions d’euros? Jo he fet la multiplicació, són
5.600.000 euros d’estalvi estimats. Amb aquests 17 em surt que
s’estalviarien 311.000 euros per a cada un...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Evidentment açò no s’ha complert, açò no ho val un
inspector accidental, a més ja té la plaça en propietat, l’únic que
cobra un poc més i en el seu lloc s’hi ha posat un interí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’acabar.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Per tant, a més estan incomplint el seu propi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, vagi acabant. Ja sé que és un debat molt
apassionant, però ha d’acabar, perquè es passa molt del seu
temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Açò, que estan incomplint el propi document d’estalvi i
també que, a més, organitzen un cos d’inspectors accidentals
que serà el que diuen els sindicats, que seran per vigilar, com va
passar el dia 28 de novembre, per vigilar què fan els centres, en
lloc d’assessorar i ajudar-los; seran el braç executor, com diu
STEI o Comissions de les llaçades, de llevar les llaçades, del
tractament de llengües, de tot aquest disseny per a l’educació de
les Illes Balears que prepara el Partit Popular.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 8226/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.

3) Proposició no de llei RGE núm. 9447/12, presentada
pel Grup Parlamentari Més, relativa a l'Institut Ramon
Llull.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no del llei RGE
núm. 9447/12 del Grup Parlamentari Més, relativa a l’Institut
Ramon Llull.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miraré, també, de no repetir
arguments que en altres ocasions ja s’han expressat en aquesta
comissió, sobre el valor del Consorci Institut Ramon Llull. Tant
és així, i així hem volgut començar la proposició no de llei, que
aquest reconeixement de la seva tasca i del paper que jugava ha
estat reconegut per unanimitat en aquest parlament i no ad
calendas graecas, no parlam d’un dia que s’ha perdut
immemorial, sinó del 10 de febrer de l’any 2011, pràcticament
ara fa dos anys que es va aprovar per unanimitat en aquest
parlament un reconeixement pel qual es té present i subratlla,
específicament, literalment, el valor que té aquest institut per a
la promoció i l’expansió de la nostra cultura i aposta -el
Parlament de les Illes Balears, per unanimitat, fa dos anys- per
la seva consolidació i potenciació.

El repàs d’aquelles intervencions d’aleshores mostra aquest
compromís, aquesta coincidència dels grups amb aquest suport,
i la veritat és que venia a camí d’una sèrie de punts, de rumors,
d’un canvi en la línia que duia el Partit Popular cap a uns altres
indrets, però que en aquest dia va voler d’alguna manera deixar
present, deixar clar aquest compromís amb el Ramon Llull.
Basti recordar que, certament, tots havíem dit, i el conseller
Bosch, tal bon punt on va entrar, ho va dir en distintes ocasions,
a preguntes d’aquest diputat, i fins i tot, dies abans d’anunciar
que abandonarien el Ramon Llull ho va dir l’acte de Sant
Francesc, amb el mateix Llull, de defensar aquell institut i totes
les virtuts que tenia el treball conjunt amb la Generalitat de
Catalunya i que, per tant, no ho podíem intuir.

Es parlava que la projecció exterior de totes les llengües, la
millora, si treballen en conjunt tots els territoris que la parla, si
treuen sinèrgies, i en el cas concret de la llengua catalana i de la
cultura que s’hi expressa era important, sobretot perquè ja som
a un estat que no dóna suport, bé, el poc que hi dóna, jo crec que
el deixaria, no en dóna, perquè és ridícul a l’hora de comparar
el suport exterior a la llengua catalana amb el que pugui tenir el
Cervantes o totes les activitats a favor de la Reial Acadèmia i
del conjunt d’acadèmies espanyoles de la llengua castellana i
tots els recursos que s’hi posen perquè tengui una importància
internacional, ens sembla molt raonable que així sigui, però que
tot això s’escatima i es nega a la llengua catalana. Per tant, ens
uníem per intentar treure el màxim profit d’aquests espais;
espais que sí, que la potencia demogràfica, econòmica que té
Catalunya permet obrir finestres i obrir espais als quals les Illes
Balears totes soles els resulta molt difícil, bastarà recordar
evidentment els fets de Frankfurt per recordar quina era la
magnitud que podia arribar a tenir el treball conjunt.

De fet, la reincorporació del Govern de les Illes Balears al
Llull ha estat celebrada per tots els nostres estaments creadors
a les Illes Balears. Jo no record i, en tot cas, el Partit Popular em
corregirà, que hi hagi hagut cap colAlectiu de creadors, d’artistes,
de gent que realment treballi en la llengua catalana i, ja dic, amb
tota la cultura que s’hi expressa, que no hagi fet algun
reconeixement i, per descomptat, cap crítica, o que jo recordi,
al treball que s’hi feia, perquè se’ls havien donat oportunitats,
obertura. Fins i tot quan a les Illes Balears, i ara que no hi és (...)
Llull, sempre ha tengut present que hi ha autors, perquè és
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impossible amb una llengua oblidar el fet lingüístic respecte del
territori, sempre hi ha hagut la reivindicació dels autors illencs
en el seu treball. I això, evidentment, és molt agraït a un
moment, amb una llengua amb relativament pocs parlants a
nivell internacional, molt viva, molt activa, molt presents a les
xarxes, amb molta producció, però que, evidentment, ha de
mirar de treure el màxim profit de la seva situació, i que té, com
és natural, dificultats de projecció internacional.

El motiu que ens va donar el Govern no va ser, curiosament,
l’econòmic, o el que més va transcendir, perquè l’econòmic
també hem pogut constatar que hi havia predisposició per
parlar-ne per part de la Generalitat, de negociar, perquè del
moment tots n’eren conscients, sinó ideològic. Per sorpresa,
efectivament, la idea és que si Catalunya té un procés
independentista o valora la possibilitat d’un referèndum
d’autodeterminació, pel dret de decidir que té el seu poble com
a societat democràtica, doncs això és el que no volia
acompanyar el Partit Popular per anar a defensar la pròpia
llengua, com si Espanya no pogués treballar amb Colòmbia, ni
amb Argentina, ni amb Cuba perquè no li ha perdonat el 98, o
en aquest cas no sé si amb els americans, en tot cas, que no pot
treballar amb les comunitats castellanoparlants si no pretenen
viure sota la institució de l’Estat espanyol. Crec que això cau
pel seu propi pes, és absurd; Catalunya, comunitat autònoma de
l’Estat espanyol, Catalunya independent és igualment
interessant per treballar en conjunt, si m’apuren tenir un estat
que tengui el català com a llengua oficial, que en aquest
moment només hi ha Andorra, si n’hi hagués dos, Andorra i
Catalunya, seria especialment interessant que les Illes Balears,
si queda amb un estat castellanoparlant o que té el castellà com
a llengua comuna, tendrem un interès absolut de dur-nos bé i de
treballar conjuntament amb Catalunya per poder promocionar
la nostra llengua, perquè o canvia molt el paradigma, bé, canviï
el que canviï serà molt convenient als nostres interessos i als
interessos dels nostres creadors tenir aquesta relació.

Cosa distinta és que se’ls vulgui matar per inanició, que es
pretengui anar tallant portes perquè tothom vagi entenent poc a
poc, algun molt clarament i l’altre més amb bones, que la
llengua de prestigi, la llengua que té suport, la llengua que té
sortides professionals, que té sortides econòmiques, que té
reconeixement social és el castellà, és el castellà. I la llengua
catalana és una llengua formosa, és una llengua per a jocs
florals, una llengua de camilla, una llengua que és bona per fer
les rondalles de Mossèn Alcover i qualque certamen local de
redacció, preferiblement infantil i juvenil. Bé aquesta no és la
idea evidentment que expressa el Llull.

Si aquí hi ha el Partit Popular, que hi ha estat molts anys,
però que l’havia superada, i jo vull saludar i caminar que el
Partit Popular i molts dels seus components en altres ocasions
l’havien superada.

Intentam la societat recompondre aquest no del Govern del
Partit Popular contra la nostra llengua, en aquest cas amb un
dels fronts que és el Ramon Llull, i ja hi ha, com a mínim hi ha
deu ajuntaments de les Illes Balears que s’han sumat al Llull en
aquests moments, per intentar que sempre hi hagi una presència.
Hi ha el compromís, ho ha dit sistemàticament el Sr. Villatoro,
que tendrà en compte els creadors illencs, amb un altre
tractament, però que tendrà present la seva presència i la seva
importància, perquè és inevitable, perquè els nostres creadors
tenen una importància que és indefugible per part de qualsevol
gestor cultural de llengua catalana, però que lamenta aquesta
situació; avui, com a mínim, Santa Maria, Esporles, Petra,
Algaida, Capdepera, Formentera, Pollença, Porreres, Artà, Santa
Margalida i Manacor, Manacor també el vull destacar per tot el
que representa i un dels punts de fractura en aquest parlament
i en el Partit Popular, per la situació que crea amb la llengua
catalana i un dels aspectes, evidentment, és aquesta sortida del
Llull.

Bé, nosaltres voldríem pensar que hi ha una possibilitat de
repensar-s’hi, que fins i tot amb idees diferents sobre el que ha
de ser la llengua catalana en el país, tots haurien de convenir
que s’ha de promocionar i, si som honestos haurem de dir que
l’Institut d’Estudis Balears o el consorci creat no té la potència,
per anar-se’n a Nova York, per anar-se’n a Paris, per obrir a
Londres, que, per cert, el Sr. Bauzá era a Londres quan
anunciava que sortien del Llull a un acte del Llull, que ja fins i
tot era un gest, crec que de poca elegància, ser a un acte
convidat del Llull, perquè n’ets membre i ets allà bravejant de
poder fer aquell gest amb els teus creadors, i després dir que
te’n vas, precisament perquè no és útil, quan tu ets una
demostració, no ho sé, quasi palpable, plàstica de la seva utilitat.

Per tant, nosaltres voldríem que s’ho repensessin, com es
repensessin, no ja aquesta baula, tota la cadena que lliguen al
coll de la llengua catalana per veure si l’ensorren. Crec que no
se’n sortiran, que això ja ho tenc clar, aquest país ha passat
moltes altres proves i les ha superat, però la veritat és que ens
agradaria fer-ho acompanyats pel Govern, perquè és el normal
i el que passa arreu del món.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport, com no pot
ser d’altra manera, al grup proposant, en el sentit no de
mantenir-nos en el si del consorci, com expressa la proposició,
atès que això és impossible, perquè ja no hi som, sinó a tornar
formar part de l’Institut Ramon Llull que, amb excuses
econòmiques primer i finalment acceptant motius ideològics, el
Govern abandonà.
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De la tasca difusora de l’Institut no pocs creadors plàstics,
literaris, musicals, teatrals, etcètera, d’aquesta comunitat n’han
estat beneficiaris; a través seu han pogut mostrar i sobretot
compartir la seva obra amb altres sensibilitats culturals d’arreu
del món; sortir dels límits insulars als quals els condemna una
política provinciana incapaç de valorar la força creadora dels
nostres autors l’obra dels quals sovint ens situa en el mapa de la
modernitat cultural. Agradi o no a aquest govern, Catalunya i
les Illes Balears comparteixen una mateixa llengua i una història
comuna, tot i respectar les diferències i la independència de
cada comunitat és de sentit comú aprofitar les sinèrgies que es
produeixen en els diferents àmbits, no només culturals, però
també culturals.

Res no feia presagiar a la celebració de l’aniversari en el
temple de Sant Francesc, per les paraules enceses i certament
escaients del conseller, un desenllaç tan imminent, no puc
menys que elogiar les dots interpretatives del Sr. Bosch, les
quals, per força, han de ser heretades; fingia no saber allò que
ja sabia, encara ara no he pogut entendre com algú pot fer una
abrandada defensa dels avantatges de pertànyer al Ramon Llull
i només uns dies després contravenir les seves pròpies paraules
i renunciar als beneficis d’aquesta pertinença, tot argumentant
per abandonar-lo la seva, per la del Govern del qual és portaveu,
oposició ideològica al procés social i polític de Catalunya. És a
dir, per la seva oposició al dret democràtic de consultar els
ciutadans sobre el seu propi futur.

Crec sincerament que devem ser un poc riota de la societat.
Quan governa el Partit Popular indefectiblement abandona
l’Institut Ramon Llull, quan governen els pactes de progrés
indefectiblement es reincorporen a l’Institut Ramon Llull; són,
òbviament, dues maneres d’entendre el país, de valorar les
relacions amb Catalunya i sobretot de contemplar el fet cultural.
Jo diria, simplificant la qüestió, que culturalment el Partit
Popular és més de teatre regional i els pactes de progrés més del
teatre d’Alexandre Ballester, i no perquè sigui un català de Sa
Poble. Això sense desatendre el fet que tot allò que procedeix de
Catalunya, inclosa la llengua, als populars més gonelles, que no
són tots els populars, els produeix urticària.

Quedar només en mans de l’Institut d’Estudis Baleàrics és
un suïcidi cultural, més enllà d’administrar un pressupost
insuficient, que limita la seva capacitat per escampar pels
fòrums internacionals la feina dels nostres autors, ha esdevingut
un ens de parròquia local i criteris ideològics idèntics als del
Govern que el patrocina.

Torn a repetir idò el suport del nostre grup a la iniciativa de
retornar al Consorci Institut Ramon Llull, és absolutament
necessari per afavorir eficaçment la difusió dels nostres autors,
però també perquè no podem quedar al marge d’una institució
que porta el nom d’un mallorquí universal i l’objectiu de la qual
és difondre, promocionar i potenciar la nostra cultura. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, Sr. Alorda, en el tema de la llengua no hi pens ni entrar,
crec que fa un any i mig que en aquesta casa parlam del mateix
i crec que les postures de tots els grups han quedat més que
clares, cadascú que pensi el que trobi.

Quan aquest govern va accedir al poder l’any 2011 no va
tenir cap inconvenient a continuar la colAlaboració amb l’Institut
Ramon Llull de Catalunya, vàrem considerar que pel de tenir i
compartir tants d’elements lingüístics i culturals com aquella
terra era molt positiu mantenir una colAlaboració de cara a
l’exterior, per donar a conèixer i difondre la nostra cultura
balear arreu del món. I així ho férem, hem colAlaborat tots
aquests mesos d’una manera molt positiva i amb unes relacions
ben cordials.

El passa dia 8 de novembre, el Govern de les Illes Balears
va anunciar que abandonava l’Institut Ramon Llull i això va ser
a causa de dos motius: en primer lloc, el nostre marc
constitucional és qui estableix les regles del joc que han de regir
el país, sempre hi ha d’haver unes pautes comunes a tot el
territori perquè la governabilitat sigui possible i ningú no
s’allunyi de la llei. I aquestes regles del joc Catalunya les va
rompre, el Sr. Artur Mas va tornar encendre els seus desitjos
independentistes i va decidir convocar eleccions amb dos anys
d’antelació, per incitar els votants catalans a donar-li suport a
aquest camí que ell mateix s’ha marcat. Va explicar reiterades
vegades que l’objectiu primordial de Catalunya era constituir-se
en una país independent d’Espanya. I com és evident, i tots
vostès poden suposar, el Govern del Partit Popular no pot tenir
com a socis aquells que es volen allunyar del marc
constitucional.

Si el separatisme que pretén Catalunya va ser el primer
motiu per decidir rompre el conveni que teníem signat amb
l’Institut Ramon Llull, hi va haver un altre motiu que també
vàrem haver de considerar: no és necessari posar-nos ara a
explicar la situació econòmica que vivim en aquests moments,
perquè, per desgràcia, és de tots ben coneguda, ara, qualsevol
estalvi, per petit que sembli, és un gra d’arena que ens ajuda a
estalviar i mirar de sortir de la crisi de la millor manera
possible. En conseqüència, habilitarem els mecanismes
necessaris de què ja disposa la Conselleria d’Educació i Cultura,
així com el seu sector públic instrumental.

Per cert, l’anterior Govern només va deixar un deute de
250.000 euros l’any 2010 i 1 milió d’euros corresponent a l’any
2012 a aquest Institut, deute que aquest govern ha liquidat
durant l’any 2012.

No obstant aquesta ruptura, tenguin present que no
s’abandona ni per un moment la nostra cultura balear ni els
nostres artistes. Com a exemples recents tenim el suport a les
galeries d’art que participen a ARCO 2013 i el suport també a
l’artista Cati Solivellas per assistir a la gala dels Premis Goya
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2013. S’evitaran duplicitats i l’Institut d’Estudis Baleàrics passa
a assumir, com sembla bastant lògic, la difusió i l’expansió
cultural de les Illes per tot arreu del món. Com és lògic, estam
totalment en desacord amb el que pensa el Sr. Maicas sobre
l’Institut d’Estudis Baleàrics.

D’aquesta manera aconseguim fer una projecció cultural
més pròxima als nostres artistes, atès que els artistes illencs
tenen unes necessitats específiques a causa de la nostra
insularitat que no tenen els de Catalunya. En aquests moments,
i com tots vostès ja hauran llegit per la premsa, s’ha iniciat a
Mallorca un moviment de diversos ajuntaments, entre ells
Manacor, Artà, Esporles, Santa Margalida i Porreres per
adherir-se a l’Institut Ramon Llull, després de la sortida del
Govern, però aquest fet no té cap sentit perquè al Consorci
Institut Ramon Llull de Catalunya només s’hi poden adherir
governs autonòmics i ciutats que siguin capital de província. Per
això hi formava part el Govern de les Illes Balears, a més del
Govern de Catalunya, i com a capitals de província hi figuraven
Barcelona i Palma. Per tant no es dóna el cas amb cap de les
localitats esmentades abans, i no poden entrar mai a la xarxa del
consorci de l’Institut Ramon Llull.

Una altra cosa diferent és la Fundació Ramon Llull, formada
des de Catalunya i que sí que inclou entitats diferents, com
l’Ajuntament de València, Andorra o Catalunya. Aquí sí que
poden tenir cabuda altres localitats, però s’ha de tenir en compte
que parlam de la fundació i que l’addició a aquesta institució és
més simbòlica que altra cosa, ja que no hi ha aportació
econòmica ni governamental. A més la fundació té molt poc
ressò de cara a la promoció de la nostra cultura a l’exterior, i
realitza molt poques activitats culturals realment importants. 

La difusió d’aquest consorci no és ni comparable amb el que
du a terme l’Institut d’Estudis Baleàrics, organisme encarregat
a partir d’ara de promoure a l’exterior tota la cultura balear, la
nostra llengua i principalment l’obra dels nostres artistes. Des
de l’Institut d’Estudis Baleàrics es continuarà colAlaborant amb
l’Institut Ramon Llull amb convenis concrets, ja que el fet
d’haver-ne sortit no significa que s’hagin romput els llaços de
colAlaboració. Ara la difusió es durà directament des de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, i serà fins i tot més efectiva perquè
promocionarem i donarem a conèixer els autors balears per tot
l’exterior.

Per tots aquests motius no donarem suport a aqueixa
proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per agrair al Grup
Socialista el seu suport, i efectivament acceptam la seva
correcció. Quan es va presentar la proposició evidentment
encara era perquè no constava la sortida formal de l’Institut,
sinó senzillament l’anunci que n’havia fet el Govern, ja dic,
d’una manera sorprenent, i ara el que caldria és tornar-hi.

Jo al Grup Popular la veritat és que com a mínim li vull
agrair el to, perquè ja no hi estic avesat, tot i que evidentment
també he d’apuntar que ens sap molt de greu aquesta actitud que
està mantenint el Grup Popular respecte de la llengua catalana
i la dificultat, fins i tot, d’anomenar-la. El mateix fet de
considerar que hi ha hagut unes relacions cordials que han estat
útils, pràctiques, que han estat eficaces, que ha anat bé, que es
mantendrà la colAlaboració perquè ha estat fructífera i útil, però
justificar en el fet que no hi pot haver una societat, no hi pot
haver una qüestió més estructurada per mor de la decisió
democràtica del poble de Catalunya, jo en aquest cas crec que
no hauríem de mesclar els processos ideològics de cada una de
les comunitats amb el que ens convé per allò que ens uneix, que
són la cultura i la llengua catalanes, i que s’havia demostrat i
s’ha demostrat que avui encara, avui encara, l’instrument més
potent de projecció exterior de la cultura catalana i de la llengua
catalana dels nostres creadors de Menorca, d’Eivissa, de
Formentera, de Mallorca, és l’Institut Ramon Llull, és l’Institut
Ramon Llull, tant si hi som com si no hi som.

Per tant resulta bastant trist que donin aquest argument per
no ser-hi, i sabem que davall davall evidentment s’hi juguen
altres cartes que alguns dels components del Partit Popular
menys amables que la portaveu d’avui expressen amb altres
termes més agressius i menys condescendents o menys..., que
resulten més mals de comprendre.

Jo li faig una proposta, i si vol fins i tot suspenem la sessió
i en parlam. Jo estic disposat que hi hagi una estadística, una
enquesta, que ho demanem als creadors. Vostè diu que ara hi
haurà una situació més propera, que els creadors estan contents,
i jo li deman que facem una llista, quasi quasi que la faci la
universitat, que la faci una entitat, la que correspongui,
qualsevol entitat de prestigi d’ús cultural, que ens faci una llista
dels principals creadors de les Illes Balears, o de primer ordre,
de segon ordre i de tercer ordre, el que vostè trobi, i que els
demanem com ha estat més útil la seva projecció exterior entre
els dos anys que hi ha hagut l’Institut Ramon Llull o la feina
que està fent ara i que està programant l’Institut d’Estudis
Baleàrics. Si vostè em convenç amb aquesta proposta que
realment el que diuen els nostres, els nostres, eh?, els nostres
creadors, que estan molt més contents del que vostès estan fent,
jo creuré que hem d’anar a la fundació; continuaré pensant que
hem de treballar conjuntament però li reconeixeré aquesta
funció i tots els arguments que vostè ens digui. 

Però accepti-m’ho, accepti-m’ho, perquè jo parl amb
bastants, eh?; potser no tants com vostè, no ho sé, però jo parl
amb bastants. Jo he estat a bastants cenacles, darrerament, per
allò d’anar a presentar un llibre, escoltar i parlar amb un i amb
l’altre, i saber qui és que va a la Documenta de Kassel o qui ha
anat a Venècia o... Jo no em passej tant però he parlat amb
bastants i sé el que m’han dit a mi, però jo li puc dir..., a vostè
li deuen haver dit una altra cosa, no dic que no, vostè ho ha dit
i constarà en el Diari de Sessions. Facem-ho objectivament.
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Perquè el que està dient vostè, m’ha tret l’exemple de pagar
un passatge per anar als Goya, que jo ho celebr, eh?, però, clar,
la magnitud del que nosaltres estam parlant, que els contactes
amb Allen a través del Llull són uns dels descodificadors del
perquè es fa la pelAlícula a Barcelona, això és important; pot
acabar essent important. I que utilitzar l’argument econòmic,
per tornar a l’argument econòmic, em pareix també rellevant,
però es pot renegociar qualsevol cosa. Ara, tancar-nos dins la
closca serà un gravíssim error.

Nosaltres necessitam prestigiar una destinació turística amb
referents també culturals, però també patrimonials, però també
de creadors. Hi ha noms que ens canvien la percepció a nivell
mundial, com és un Miquel Barceló, sense que tu hagis de fer
res. Per tant no jugar aquest vessant, no fer que els nostres
creadors literàriament es venguin a Alemanya, quan els trobin
aquí els coneguin, tot això que s’estava fent, a poc a poc, això
costa però que amb una tasca d’anys hi seria, això no ho estam
produint i l’institut avui, en la línia de treball de l’any 2013, per
descomptat que no ho fa. Però és que si volgués jugar amb tota
la potència, que no ho fa, es trobaria amb limitacions efectives
per arribar a les grans ciutats europees i mundials i per treure
economia d’escala que ens permet treballar amb 10 milions
d’habitants.

I efectivament, a la Fundació Llull sí que hi poden anar
aquests ajuntaments, i és cert que és sobretot una qüestió més
simbòlica que res. Els símbols són importants, els símbols són
importants. Les Illes Balears, com municipis del País Valencià,
han volgut expressar que hi volen ser, i evidentment el batle de
Manacor bo ha estat per intentar tractar ràpidament el suport a
la Fira de Manacor, com el de Vilafranca a la Fira de
Vilafranca, malgrat passi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...el que passi. Per tant hi haurà aquest tipus de relacions. 

És una desgràcia, creim nosaltres, per al país que aquest
anticatalanisme visceral que està practicant el Partit Popular
estigui evitant treure-li el màxim profit en perjudici de l’art, de
la cultura i de la creació a les Illes Balears. Els deman per favor
que s’ho repensin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a la votació de la Proposició no
de llei...

(Remor de veus)

Puc continuar? Gràcies, Sr. Alorda. 

Idò passam a la votació de la Proposició no de llei 9447/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei. 

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