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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sra. Presidenta, Antònia Vallès substitueix Cati Palau.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Idò passam a l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 7916 i 8962/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7916/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a bust de
l'emperador August.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 7916/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bust
de l’emperador August, té la paraula l’Hble. Sr. Lluís Maicas,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei es va fer,
curiosament, dia 10 d’agost, llegiré el text, perquè efectivament
després de dia 10, entre dia 10 i avui s’han produït distintes
circumstàncies que modifiquen la situació d’aquesta peça. Per
tant, en primer lloc el que faria seria llegir el text tal com es va
redactar i després posar al dia la situació actual i de quina
manera entenem que pot actuar el Govern.

Deia en aquell moment que la casa de subhastes Christie’s,
anunciava la sortida al mercat d’un lot consistent en un bust de
l’emperador August, trobat a la ciutat romana de Pollentia i que
pertany a una colAlecció privada, una peça de gran valor
patrimonial, tant artístic com històric, de la qual el
colAleccionista vol despendre’s. Atès que cap mesura no la
protegeix, correm el perill de perdre dita peça per sempre. Hem
d’aclarir que excepte per als que són especialistes en el tema
d’arqueologia, la veritat va agafar molta gent sorpresa saber que
hi havia aquesta peça a una colAlecció privada, que tenia un
valor important i que en aquells moments la família que la
posseïa se’n volia desprendre. 

Continuava dient que tot i que el Consell Insular de
Mallorca és la institució responsable en tot allò que afecta el
patrimoni de Mallorca i la que ha d’actuar davant d’aquesta
situació, ja sigui acudint a la subhasta, o posant-se en contacte
amb l’actual propietari, no sense abans haver engegat mesures
de protecció, el Govern n’és responsable subsidiari. Significa
això que el CIM no actua en la seva defensa, ho ha de fer el
Govern, tot per tal d’impedir que puguem perdre, una vegada
més, part de la nostra història i del nostre patrimoni artístic.

Deia que des de l’aleshores ençà hi ha hagut efectivament
canvis. En realitat s’han iniciat els tràmits per declarar BIC
aquesta peça -Bé d’Interès Cultural- i s’ha comunicat en el
Registre General de Béns d’Interès Cultural. A més, el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 128, de 23 de setembre de
2014, publica l’acord de la Comissió Insular de Patrimoni
Històric, incoació d’expedient de declaració com a Bé d’Interès
Cultural a favor del cap August de Velat, localitzat a l’interior
del casal de Can Pueyo, és interessant saber on és la ubicació,
era una de les preocupacions que teníem de saber on era
físicament aquesta peça, Casal de Can Pueyo, a ca el Marquès
de Campofranco, carrer Can Pueyo, 4 en el terme municipal de
Palma. A més, la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació
de béns del patrimoni històric del Ministeri d’Educació, Cultura
i Esports, l’ha declarat inexportable.

Per tant, jo crec que en aquest sentit s’han fet les
tramitacions oportunes per garantir la defensa d’aquesta peça.
Tot i això queda una passa més, la protecció que en aquests
moments té no impedeix com en el cas dels caps de Costitx, no
se’n pogués anar a Madrid per exemple. És a dir, és ver que
s’hauria de notificar i prèvia una notificació es podria donar el
cas que formàs part del Museu Arqueològic Nacional de
Madrid, com fins ara hi són els caps de bou de Costitx, la qual
cosa suposaria en la nostra opinió una pèrdua per als ciutadans
d’aquestes illes, tant per la seva tinença com per la seva
contemplació i gaudi. Poques ocasions hem tengut aquí de veure
els caps de bou de Costitx, que són unes peces realment
importants, però que la llunyania, la situació on són ara, la
realitat és que els ciutadans d’aquestes illes tenen poc accés a
poder-les visitar, veure i gaudir. 

Per tant, jo crec que s’ha de donar una passa més en aquest
sentit. A la nostra proposició no de llei, jo crec que compartida
per tothom, dèiem  que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a intervenir en colAlaboració amb el
CIM, com no pot ser d’altra manera, o a exercir la seva
responsabilitat subsidiària, per tal d’evitar perdre per al nostre
patrimoni el bust de l’emperador August. És cert, si se'n va a
una ciutat fora d’aquesta comunitat i que sigui de l’Estat, no és
el mateix sentit de pèrdua que sortir de l’Estat, però sí que hi ha
una pèrdua de proximitat i hi ha una pèrdua que seria important
que les institucions evitassin. 

Creim que el Govern i sobretot el consell insular han de fer
passes, en aquesta qüestió, atès que la peça és de molt de valor
econòmic i atès que avui per exemple el Museu de Mallorca
crec que seria una bona ubicació i pertany i està sota la tutela
del Govern de la comunitat, seria bo una actuació conjunta
garantís que aquesta peça quedàs a la nostra terra i pogués ser
gaudida, visitada i que formàs part del nostre patrimoni. Amb
l’afegit, com he dit abans, que es tracta d’una peça rara, de molt
de valor no només econòmic sinó artístic, d’una època en què a
les illes hi ha poques peces d’aquesta qualitat i que no hem de
deixar perdre aquesta ocasió de mantenir-la dins el territori de
la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part el Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Socialista fa
referència a un bust que el mes d’agost va sortir als mitjans de
comunicació, un bust de l’emperador August, que data del segle
I abans de Crist. Sembla que és un bust que està fracturat, que
pertany a una estàtua de la figura de l’emperador August quan
era jove i que realment, com ha dit el portaveu del Grup
Socialista, va ser una sorpresa per a tots que aparegués anunciat
a través d’una possible subhasta d’aquesta societat que es dedica
a aquest tema.

Concretament va ser el Museu Arqueològic de Madrid que
va donar aquesta notícia, que va informar d’aquesta notícia,
quan la casa Christie’s es va posar en contacte amb el Museu
Arqueològic de Madrid, perquè a través dels seus perits que són
especialistes en aquesta època romana, datassin i donassin
autenticitat dels fets. Varen ser aquests perits que se varen donar
compte que aquesta peça, és una peça de molt de valor històric,
no havia estat oferta a l’Estat per al tempteig, d’aquí que
s’encenguessin tots els llums vermells. Això va possibilitar que
durant aquest mes d’agost el consell insular donàs l’ordre als
seus tècnics legals perquè emetessin un informe de com podien
protegir aquesta peça. El nostre grup de consellers al consell ja
va demanar la protecció d’aquesta peça i que aquesta peça
pogués quedar a la nostra comunitat autònoma, en el lloc on se
consideri adequat. 

Com vostè ha dit, la darrera dada que tenim d’aquesta peça
és del Marquès de Campofranco, que la tenia en propietat i
després en la distribució de la seva herència se'n va perdre la
pista, però la primera dada que tenim com a peça que està
relacionada amb la història de Mallorca és la del segle XVI, que
pertanyia a una colAlecció d’antiguitats de Raimund Verí, que
era un membre de l’Audiència Reial de Mallorca de 1593. 

Per tant, és una peça trobada a Pollentia, és una peça que ha
estat molts d’anys a la nostra comunitat autònoma i és una peça
que es va perdre. I gràcies segurament a les dificultats de vendre
ara peces arqueològiques importants en el mercat negre, els
propietaris es varen veure obligats a dur-lo a la casa Christie’s
i la casa Christie’s ha de tenir tots els documents legals i allà
se’n varen tèmer que no havia estat oferta a l’Estat per al
possible tempteig de compra. 

Jo crec que l’actuació del consell insular ha estat correcta
fins ara, declarar-la com a bé important, declarar que
efectivament sigui inexportable, això fa que segurament perdi
molt d’interès per a molts de colAleccionistes privats, però el pas
següent és que aquesta peça pugui venir a la nostra comunitat
autònoma. Vostè ha citat el Consell de Mallorca, perquè
efectivament es va localitzar a un espai de l’illa de Mallorca,
però en qualsevol cas pensam que aquesta colAlaboració amb el
Govern i el consell està absolutament justificada.

 Pensam que la proposició no de llei no marca quin és el
tipus d’intervenció o colAlaboració, la que ells estableixin, hi ha
una part econòmica que és indubtable, però crec que davant
situacions i oportunitats com aquesta, les institucions de la
nostra comunitat autònoma han de fer tot el possible per
colAlaborar i salvar aquest patrimoni, no només que no passi a
mans privades, sinó que a més a més pugui estar a la nostra
comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament el cap de
l’emperador August és una peça datada en el segle I abans de
Crist, que es va trobar en el segle XVI durant les excavacions de
la ciutat romana de Pollentia. I, efectivament, és considerada
una peça única de l’època romana que s’ha trobat a Mallorca
fins ara. El bust es trobava localitzat des del segle XVIII en el
casal de Can Pueyo de Palma i era propietat del Sr. Juan Miguel
Roten i Sureda, Marquès de Campofranco. I el va heretar
després una neboda, Almudena de Padura y de España, que es
va posar en contacte recentment amb la casa de subhastes
Christie’s per posar-lo a la venda. Clar, el responsable de la casa
de subhastes Christie’s va solAlicitar informació sobre el bust al
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i dia 16 de setembre de
2014, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
bienes del patrimonio histórico del ministeri va declarar el bust
de l’emperador August era inexportable.

A la vegada, dia 9 de setembre de 2014, la Comissió Insular
de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, va acordar
incoar l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural
(BIC) a favor del cap d’August, precisament amb la finalitat que
tampoc no pugui sortir de l’Estat espanyol. Una vegada notificat
la incoació de l’expedient BIC a la Direcció General de Cultura
de les Illes Balears, aquesta ho va posar en coneixement del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, que, en data de 14 de
novembre, fa poc, va comunicar el nombre d’inscripció de
registre preventiu en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural. 

Per tant, des del nostre punt de vista consideram que a nivell
administratiu i de legalitat s’han fet totes les passes, tots els
tràmits que es podien fer, tots els tràmits que precisament duen
atorgar al bust de l’emperador August el màxim nivell de
protecció. En aquests moments té el màxim nivell de protecció,
té la declaració d’inexportabilitat per part de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de bienes del
patrimonio histórico del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
i té la incoació de l’expedient de declaració de BIC per part de
la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell Insular de
Mallorca.
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Clar, quan des dels partits de l’oposició, el Sr. Maicas deia
“hem de donar una passa més”, què vol dir? Quan diu que “hem
d’intervenir”, què vol dir que l’hem de comprar? Què vol dir
intervenir? Si legalment i a nivell administratiu s’ha fet tot el
possible perquè aquesta peça tengui el màxim nivell de
protecció, l’altra passa és comprar-la perquè quedi a Balears, a
quin preu?, a qualsevol preu? Valgui el que valgui l’hem de
comprar... Jo crec que les coses no poden ser així i ara faré un
poc de demagògia. Hem de llevar els doblers dels discapacitats
per comprar el bust d’August?...

(Remor de veus)

Ho he dit, ara faré demagògia. Clar, aquests doblers que
dediquem a comprar aquest bust, de qualque banda han de
sortir...

(Remor de veus)

Del Palau de Congressos... sí, clar. El tema és que ens
agradaria que s'aclarís què vol dir quan es ralla d’intervenir,
quan es ralla de fer una passa més o que ha de quedar a Balears.
Açò és el que han dit els portaveus anteriors., però què vol dir
açò, comprar-la? S’hauria d'aclarir, i després hi ha el preu. 

Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició no de llei.
I ens sap greu votar-hi en contra, però hi votarem en contra
perquè creim que des de les administracions públiques s’han fet
totes les passes possibles que es podien fer, totes, i en aquests
moments aquest bust de l’emperador té la màxima protecció.
L’altra passa és comprar-ho i nosaltres evidentment haurem
d’estudiar molt bé quin preu, quines condicions i com resultaria
aquesta compra, aquesta intervenció de què ralla la PNL.

Per tant, nosaltres en principi hi votaríem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Maicas, té vostè la paraula per
contradiccions per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc quan ens referim
que es facin altres coses és perquè hi ha altres camins.
Justament no tenim una llei de mecenatge, però sí que hi ha
altres camins a més de la compra, hi ha la cessió, la cessió en
termes, la donació. Hi ha multitud de camins...

(Remor de veus)

Depèn de l’acord a què s’arribi. Indiscutiblement sempre hi
ha una qüestió econòmica enmig, i és cert. Clar, el que passa és
que qui vol qualque cosa, i vostès ho haurien de saber perquè
amb altres aspectes que no són estrictament culturals ho han
tengut clar, qui qualque cosa vol, qualque cosa ha de pagar. I em
sembla fins i tot com a més estrany aquest vot en contra,
precisament perquè vostès mateixos, i això sí que se sap de bona
tinta, fan gestions per arribar a un acord amb la propietat. És a
dir, no té sentit que votin que no a una comissió, quan vostès fan
gestions amb la propietat per arribar a un acord amb la
propietat.

Per tant, ... home!, el lògic és que aquesta comissió i el
Parlament intervengui amb una actitud positiva, no només de
protecció perquè no se’n vagi enlloc. Tenim exemples de peces,
no serà aquest perquè està declarat BIC o està en procés, i això
ja des d’aquest moment ja fa inexportable la peça, però hem de
recordar, vostès és de Menorca, que en el port de Maó es va
descobrir en el segle XVIII o XIX una peça de l’emperador
Tiberi, i aquesta peça és a París. I això és una pena. Els parlava
dels caps de bou de Costitx, que tot i no haver sortit del territori
de l’Estat, són a Madrid, i jo sincerament n’he gaudit tant com
les que són a París sincerament...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, hi ha una persona que està en
ús de la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Per tant, jo crec que aquesta passa més no ens correspon a
nosaltres dir-la, però hi ha camins, hi ha camins per explorar i
si al final el preu és desorbitat, tanmateix no el vendrà ni a
nosaltres, ni al Govern, ni al consell, ni a un particular, perquè
tothom vol pagar el que és just i la peça quedarà sense vendre.

Però li dic que en aquests moments jo crec que caldria que
s’ho replantejassin perquè vostès mateixos estan fent gestions
per arribar a un acord amb la propietat i perquè aquesta peça no
se’n vagi. I allò que es demana en aquesta proposició no de llei
no és dir que desemborsin els doblers no sé què ..., senzillament
intervenir i li dic que hi ha moltes maneres d’intervenir a més de
comprar, en colAlaboració amb el CIM o exercint la seva
responsabilitat subsidiària, perquè si el CIM no l’executa, el
Govern és responsable subsidiari de la part patrimonial, per tal
d’evitar perdre per al nostre patrimoni el bust de l’emperador.
I el nostre patrimoni és el patrimoni de les Illes Balears, el
patrimoni d’aquesta comunitat, no em referesc a patrimonis
d’altres comunitats o al patrimoni de l’Estat, sinó al patrimoni
d’aquesta comunitat, perquè tot el que s’allunya físicament, va
perdent la seva capacitat de ser gaudit i vist per als ciutadans de
la comunitat on va ser trobada la peça. 

Per tant, jo li pregaria que es repensàs aquest tema perquè,
primer, el que es demana a la PNL no és especialment d’altre
món i amb l’afegit, Sr. Camps, que li assegur que es fan
gestions perquè això es faci. Per tant, què hem d’anar a dir...!,
que arribin a port o no, això ja no ens correspon a nosaltres
perquè nosaltres feim el que podem, després ja hi ha altra gent
que negociarà, que mirarà si té recursos, mirarà d’on les treu,
aquest no és el nostre problema, el problema d’aquesta comissió
de Cultura és vetllar perquè aquesta peça la gaudeixi la gent de
les illes i que quedi en aquesta comunitat. 

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Sr. Camps, per què em demana
la paraula? No, no té vostè la paraula...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

És per precisar...

LA SRA. PRESIDENTA:

No...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...el sentit del vot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però, Sr. Camps, vostè no té la paraula, tanca... Sr. Camps,
un moment.

Si vostè no ha de canviar de vot...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vull canviar de vot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol canviar de vot?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Crec que...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Però després... , perdó, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Rita, vostè no té la paraula, hi ha un portaveu
i no té la paraula...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

(...) la meva intervenció... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixi’m organitzar el debat, la presidenta som jo ara,
gràcies..., idò gràcies.

Sr. Camps, vol fer canvi de vot?

EL SR. CAMP I CASASNOVAS.

Sí, consider que el Sr. Maicas té la raó, m’ha convençut amb
la seva explicació i per tant, nosaltres modificaríem el vot i
votaríem a favor de la seva proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Maicas, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Vull agrair als dos grups, que abans no ho havia fet, agrair
al Grup MÉS el seu suport i ara, com no pot ser d’altra manera,
vull agrair al Grup Popular i al Sr. Camps en concret el canvi de
vot perquè crec que és bo per a aquesta comunitat, és bo per a
tots nosaltres i és el que s’espera de nosaltres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyors diputats. Per tant, entenc que es pot
aprovar aquesta proposició no de llei per assentiment
directament?, idò queda aprovada per assentiment la proposició
no de llei.

Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8962/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre escolar nou
per a Inca.

Ara passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8962/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre escolar
nou per a Inca. Per defensar-la té la paraula la Sra. Fina
Santiago per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta és una proposició no de llei que
té com a objectiu que el Parlament de les Illes Balears insti el
Govern de les Illes Balears que habiliti una partida econòmica
als propers pressuposts de la comunitat autònoma perquè
permeti la construcció d’un nou centre educatiu de primària a
Inca. Com veuen no hi ha cap quantitat, no diu que comenci,
que finalitzi, sinó que “en permeti la construcció”. Aquest
permetre la construcció pot ser inicialment la proposta
arquitectònica.

El segon punt, que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que iniciï converses amb
l’Ajuntament d’Inca per estudiar la disponibilitat d’un solar amb
les condicions suficients per a la construcció d’un nou centre
educatiu de primària de dues línies.
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Aquests dos punts d’aquesta proposició no de llei vénen
argumentats a l’exposició de motius, jo en faré un breu resum.
Inca és una població en creixement, en aquests moments té
aproximadament 30.000 persones. En aquest municipi o en
aquesta ciutat hi ha tres centres públics d’educació primària. Es
va fer un esforç en els darrers anys per construir el centre públic
Miquel Duran, però encara existeix una demanda superior a les
ofertes que hi ha per a serveis públics o per a places públiques
d’educació primària i de fet, hi ha encara un important
desequilibri entre oferta concertada i oferta pública. 

Això s’ha vist d’una forma molt concreta a la darrera
escolarització, durant el període ordinari d’escolarització moltes
persones, més de 40 famílies varen quedar fora de les
solAlicituds per manca de plaça quan els pares solAlicitaven, els
pares i les mares, una plaça en un centre educatiu públic. En
primera instància el que se’ls va proposar va ser que anassin a
un centre públic d’un altre municipi, amb les dificultats que això
genera per a qualsevol família, o que anassin a un centre
concertat. Aquesta situació de demanda va créixer el mes de
setembre on varen aparèixer encara més famílies que
solAlicitaven un centre públic, una plaça pública i no va ser
possible.

Hi ha també la possibilitat d’una solució d’ampliació del que
és el centre públic actual de Llevant, que és un centre de l’any
1960, és un centre petit, amb manca d’espai i que difícilment
pot créixer i si creix és a costa del pati, cosa que és una de les
alternatives que s’han estudiat, però els colAlectius de...
professors i sobretot el colAlectiu de pares que estudien aquesta
possibilitat la descarten, no? A més a més, en aquest centre
públic de Llevant a causa de circumstàncies determinades,
perquè ara no fa falta detallar-les, hi ha una elevada
concentració d’alumnes en situació de necessitat, d’una
necessitat especial, el que fa que també estiguem davant un
centre que necessitaria unes característiques arquitectòniques
especials. En qualsevol cas, aquest centre de Llevant, tant el
colAlectiu de pares i mares com el colAlectiu de professors,
consideren que no és una bona idea que es pensi en una possible
ampliació per manca d’espai i sobretot perquè l’edifici està
envellit.

Tots coincideixen en la creació d’un nou centre escolar de
Primària que el colAlectiu de la comunitat educativa demana, es
considera que ha de ser de dues línies, que doni cabuda a tota la
població, actualment a tota la població escolar de Llevant, i a
més a més cobrir la demanda real, perquè és una demanda real
detectada i un potencial creixement a causa del creixement
poblacional que està tenint el municipi d’Inca que a més es
caracteritza per ser una població jove.

Els dos punts de la moció no són una gran implicació per
part del Govern, el primer és que comenci a negociar amb Inca,
amb l’Ajuntament d’Inca la possibilitat que hi hagi un espai o
que hi ha un solar en condicions suficients per poder construir
aquest edifici que seria de dues línies, aquest centre escolar
d’educació primària de dues línies i després que comenci dins
l’any 2015 la seva... diguem, l’inici de la seva construcció que
l’inici -s’insisteix- pot ser senzillament el projecte arquitectònic.

Això va ser presentat, aquesta mateixa proposició, en forma
de moció va ser presentada pel grup de regidors de MÉS, la
necessitat és tan òbvia que a l’Ajuntament d’Inca fa escasses
setmanes tots els grups polítics representants a l’Ajuntament
d’Inca on el batlle és del Partit Popular la varen votar per
unanimitat i a més a més varen determinar que hi havia un espai
clar per poder oferir al Govern un solar, un espai, un solar que
es podia oferir al Govern per a aquesta construcció. 

Per tant, és una moció que està aprovada al plenari del
municipi d’Inca. És una necessitat que tots els polítics que són
en aquell municipi consideren que és una necessitat, que tard o
prest s’haurà de fer. I pensam que el Parlament de les Illes
Balears ha de donar suport a aquesta proposició no de llei i
instar al Govern que es posi en contacte amb l’Ajuntament
d’Inca per poder... que això en un termini de dos, dos anys i mig
sigui una realitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sr. Lluís Maicas per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a aquesta
proposició, ens sembla lògic, Inca és un... jo som d’Inca i conec
més o manco bé la situació. És cert que hi ha tres colAlegi, tres
escoles públiques, centres escolars públics, el de Llevant que fa
molts d’anys... i que deu tenir 50 anys i si no els té... -50 i
escaig- i no té cap possibilitat de créixer excepte que ocupàs o
zona pública o zona d’esbarjo, hi ha el de Ponent que funciona
bé i el Miquel Duran i Saurina que és una escola amb molts de
problemes estructurals i de manteniment des el dia que es va
obrir, és a dir, una escola nova, però amb els problemes d’una
escola vella i necessita una reestructuració.

M’agradaria, de totes maneres, puntualitzar una miqueta
aquesta... aquest estar d’acord perquè tenim la sensació que
després de tres anys de demanar un pla d’infraestructures anam
un poquet a tapar forats, és a dir, tenim una necessitat en un
lloc, tenim una necessitat en un altre, ahir mateix sortir -supòs
que ho varen veure als diaris- que a Caimari reivindiquen la
construcció urgent també d’una nova escola, aquests dies han
circulat per les xarxes distintes escoles i instituts que tenen
greus problemes d’infraestructures, de manteniment. Per tant,
crec que ben al marge d’aquesta necessitat puntual que té Inca,
que és certa, que és evident, que a l’ajuntament s’ha aprovat per
unanimitat, que seria molt necessari que d’una vegada per totes
es fes un pla d’infraestructures mitjançant el qual poguéssim
racionalitzar tota la qüestió educativa de les Illes, és a dir, les
necessitats puntuals on són, detectar-les i fer-ne una previsió
suficient a mig termini i a llarg termini com per no haver
d’actuar sempre de forma un poc precipitada i tapant forats.
Hem vist en l’escola de Son Macià que ens hi hem passat
aquesta legislatura, l’anterior i l’anterior per una escola nova. 
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Per tant, què vol dir això?, vol dir que les necessitats passen
davant les execucions, sobretot també hem de recordar que
aquesta legislatura ha estat una legislatura precisament
d’inversions en infraestructures i això, és clar, endarrerir la
construcció de nous centres, és clar, ajuda a un estalvi, però
ajuda també a una acumulació d’envelliments. Això és com un
cotxe si no el renoves quan toca, idò tens un problema més gros
i l’has de renovar amb urgència perquè no pots esperar que el
cotxe caigui i que et deixi tirar per prendre una decisió i aquesta
situació és la que hauria d’evitar i s’hauria d’evitar a través
d’aquest pla d’infraestructures que -com dic- hem demanat des
del nostre grup en diferents intervencions en aquesta comissió
i en plenari i hem demanat tantes vegades com ha estat possible
que se’ns fes arribar, no perquè no estigui correcte, no sigui
correcte demanar una nova escola a Inca, que està més que
justificat, sinó que crec que hauríem de saber les necessitats
conjuntes de la comunitat i actuar i tenir una previsió d’actuació
tant de manteniment de reparacions d’infraestructures com de
construcció de noves infraestructures.

Per tant, nosaltres -torn a repetir- donam, estam a favor
d’aquesta proposta i li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com diu la Sra. Santiago en
aquesta proposició no de llei és obligació dels diferents governs
oferir als seus ciutadans una educació pública i de qualitat.
Aquest govern popular sap des del primer dia, malgrat que les
nostres polítiques educatives no coincideixin amb les de vostès,
que s’ha de fer un esforç important i molt necessari en tot el
sistema educatiu de la nostra comunitat. Tots els esforços que
es facin en aquest sentit seran insuficients i el que hauríem de
pensar tots els partits polítics quan governam és en el benefici
dels nostres nins.

Mancances en infraestructures educatives per desgràcia a la
nostra comunitat, a causa dels problemes econòmics que tenim,
fa un grapat d’anys que en patim. Malgrat la construcció de
nous centres la rehabilitació, l'ampliació i les reformes als
distints centres existents i a causa del major nombre de població
en segons quins municipis, sempre hi ha alguna mancança i són
necessàries.

Malgrat la situació econòmica que es va trobar el Govern
des del primer dia aquesta conselleria ha intentat anar fent les
millores necessàries als distints centres educatius amb la
disponibilitat pressupostària que té, encara que hem de
reconèixer que hi ha mancances existents. També s’han tengut
en compte problemes quant a l’escolarització que patien segons
quins municipis, basta recordar que des del passat mes de maig
la conselleria, mitjançant el departament d’Inspecció Educativa
i el Servei d’Escolarització a l’Ajuntament de Sa Pobla, per
exemple, es varen arribar a acords quant al barem per garantir
una distribució equitativa i equilibrada dels alumnes amb

necessitats educatives especials i amb necessitats específiques
de suport educatiu a causa de la situació derivada de l’actual
desequilibri existent entre aquest tipus d’alumnat i la seva
escolarització als diferents centres educatius. De les 150
solAlicituds presentades el 90,67% de l’alumnat assistirà al
centre seleccionat en primer opció. 

Per altra part la conselleria manté reunions juntament amb
el director general de Planificació i Centres i amb el gerent de
l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius amb els distints
municipis, ajuntaments, representants dels centres educatius,
representants de les AMIPA per conèixer de primera mà les
seves mancances i necessitats.

També hem de recordar que el pressupost quant a educació
per a l’any 2015 és de 800.597.000 euros i que ha sofert un
increment del 5,12% respecte de l’any anterior, 39 milions
d’euros més. Aquest augment es destinarà majoritàriament a
incrementar els recursos en personal docent i en avanços en
infraestructures. La conselleria invertirà 27,7 milions d’euros
per millorar les infraestructures dels centres educatius de les
nostres illes, concretament es faran 78 actuacions entre el 2014
i el 2016 per millorar infraestructures com reformes de diversa
envergadura, retirada de porxades de fibrociment d’amiant,
ampliacions, supressió de barreres arquitectòniques, revisions
d’instalAlacions, etc., i també es construiran dos centres
d’educació infantil i primària nous a Campos i a Son Macià, que
són dues reivindicacions històriques d’aquests municipis.

En aquests dos anys es faran també 13 actuacions a l’illa
d’Eivissa, 7 a Menorca i 56 a Mallorca, com ja va explicar la
consellera en aquesta comissió. Des del mes de juliol de 2011
al juliol de 2014 s’han invertit 25 milions d’euros en obres per
millorar infraestructures als distints centres educatius, tot això
són exemples de les actuacions que du a terme la Conselleria
d’Educació amb la disponibilitat pressupostària de què disposa,
perquè -com he dit- cada municipi té les seves mancances. A
més, hem de recordar que el 92,94% de l’alumnat que
s’incorpora al proper curs o que s’ha incorporat al sistema
educatiu, ha aconseguit plaça al centre que havien demanat en
primera opció.

Pel que fa a la proposició no de llei sobre la nova
construcció d’un centre educatiu a Inca he de dir que és cert que
als darrers anys hi ha hagut un increment de l’alumnat que ha
solAlicitat plaça als centres públics d’aquest municipi, per
aquesta raó es va construir l’any 2008 el CEIP Miquel Duran i
Saurina, centre que per desgràcia ha tengut moltíssimes
deficiències que s’han hagut de solucionar.
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Malgrat que hi ha hagut un gran esforç per part de la
conselleria d’Educació per tal que durant el procés
d’escolarització 2014-2015 tots els alumnes del municipi d’Inca
fossin escolaritzats a centres sostinguts amb fons públics hem
vist que hi ha hagut una variació demogràfica al municipi i per
aquest motiu actualment s’estudia dita variació per saber si és
necessari o no la construcció d’un nou centre. Si la construcció
d’un nou centre fos necessària, i només en aquest cas,
s’iniciarien les converses amb l’ajuntament per estudiar la
disponibilitat d’un solar amb les condicions suficients per a la
construcció d’un nou centre educatiu de primària a les dues
línies. També vull recordar que la conselleria està fent amb els
recursos econòmics que té tot el possible per anar millorant
totes les infraestructures i estudiar les mancances per tots i
cadascun dels municipis.

Per tot això el nostre grup, com que és un bé per a Inca i si
l’Ajuntament d’Inca ho solAlicita al Govern, el nostre grup
també li donarà suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Per contradiccions, Sra. Santiago,
vol fer ús de la paraula?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull donar les gràcies als dos grups pel
seu suport a aquesta proposició no de llei, crec que és una
proposició no de llei molt ajustada, vull dir, iniciar
conversacions, sembla que el municipi d’Inca o l’Ajuntament
d’Inca té la possibilitat de donar un solar i la possibilitat que
dins aquest pressupost d’infraestructures que hi hagi per al 2015
hi hagi una partida destinada a començar a plantejar la
possibilitat d’aquesta construcció.

Estic d’acord amb el Sr. Maicas que el que tocaria a
qualsevol govern és un pla d’infraestructures que, efectivament,
en tot el conjunt de les necessitats de la comunitat autònoma una
vegada detectades tenguessin un ordre de prioritats, no és el
mateix un municipi que du deu anys esperant que un que només
en du dos, vull dir, és clar. Però, com vostè diu, això s’ha
presentat, aquesta proposta d’infraestructures s’ha presentat per
part del Grup Socialista i per part del Grup MÉS, com a mínim
nosaltres una vegada, crec que vostès una vegada o dues i crec
que en comissió i en plenari, sempre ens han dit que no, doncs,
miri, en política els espais buits s’ocupen i nosaltres vàrem
veure que era una oportunitat que tot el municipi d’Inca, tot el
municipi d’Inca representant a l’ajuntament deia que sí a
aquesta necessitat i dur-la al Parlament perquè fos una de les
necessitats, idò, que hi ha compromís, perquè això és una
proposició no de llei, però també hi ha una moció d’anar fent.

N'hi ha altres, jo, tal vegada, si la d’Inca no s’hagués
acceptat no l’hauria duit aquí, però atès que la d'Inca es va
acceptar per tots els grups de regidors, tots els grups presents a
la sala municipal, pensava que era adequat que el Parlament
també s’hi sumàs a aquesta necessitat. Com vostè ha dit, qui
coneix millor les necessitats són les persones que figuren en el
municipi i això és clar. Això és un tema que tendrà el Govern
damunt la taula si realment es fa un pla d’infraestructures, tal

vegada Inca no ha de ser el primer, ha de ser el tercer, però en
qualsevol cas, sí que serà una proposta que el Govern haurà de
tenir en compte perquè té ja un ampli suport no ja d’un
municipi, que és l’afectat, sinó del Parlament de les Illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per tant, podem entendre que
es podria votar per assentiment? Per tant, quedaria aprovada la
proposició no de llei.

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