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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.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye a Manuel
Monerris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No hi ha més substitucions? 

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sra. Presidenta, Lourdes Aguiló substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 9212 i
8104/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9212/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
urgents al CEIP Sant Jordi.

En primer lloc, per defensar la proposició no de llei RGE
núm. 9212/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions urgents al CEIP Sant Jordi, té la paraula l’Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bona nit..., sí, bona nit a tothom. Em
sap greu haver de començar dient que, com tothom hauria de
tenir molt present, quan es presenta una iniciativa amb caràcter
d’urgent és perquè hi ha fonament per demanar aquesta
urgència; per això el caràcter urgent d’una iniciativa s’ha de
justificar, i trob lògic que sigui així. Ara bé, que això no es
tengui en compte ja no és tan lògic. Ho és encara més si tenim
en compte que amb iniciatives urgents que ha presentat aquesta
diputada ja no és la primera vegada que passa, per això ho torn
repetir. Crec que el Parlament és una institució democràtica i
per tant s’hauria de mirar que aquest tipus de..., vull pensar que
són errors administratius o algun tipus d’errors, no es tornin a
produir.

Però bé, vàrem demanar el caràcter d’urgència per a aquesta
proposició no de llei a partir d’una demanda del CEIP Sant
Jordi a l’illa d’Eivissa, que comptava amb el suport de la
federació també de pares i mares, i tant la direcció del centre
com els pares i les mares de Sant Jordi entenien que
necessitaven l’ajut de totes les institucions de les Illes Balears,
o com a mínim implicar l’administració de les Illes Balears,
davant la gravetat del problema. Una vegada presentada la
proposició no de llei, i paralAlelament a la tramitació, em vaig
reunir amb la delegada d’educació; n’hem parlat diferents
vegades, també ens hem reunit i hem parlat diferents vegades
amb el gerent de l’IBISEC, i també amb el president del Consell
d’Eivissa, Vicent Serra. 

Està clar que el CEIP necessita reformes urgents o obra nova
per tal de comptar amb les condicions mínimes per poder dur a
terme la seva activitat educativa. La part més antiga de l’edifici
que alberga l’actual CEIP Sant Jordi va ser inaugurada ara fa
exactament 80 anys, enguany fa els 80 anys, el 1934. L’acte
d’inauguració es va fer el dia 4 de novembre d’aquest any, i va
ser presidit per l’inspector Lluís Mestres, desplaçat des de
Mallorca per a l’ocasió, i comptà amb la presència del batle de
Sant Josep, Joan Serra, i de nombroses autoritats d’Eivissa.
L’edifici és antic i una part de les instalAlacions necessiten obres
de manera urgent, perquè tal i com estan ara constitueixen un
perill i poden afectar la salut de les persones que hi assisteixen,
bé com a alumnes, bé com a mestres. Recordem que un centre
que també té aquesta edat -si es pot parlar d’edat- és el centre de
Bunyola, que enguany la conselleria ja va anunciar en aquesta
mateixa sala que es faria un nou CEIP a Bunyola per l’antiguitat
de l’actual edifici. 

Però bé, tornem a Sant Jordi. Els banys de la zona d’infantil
del centre són antics i no estan adaptats a les necessitats, no es
poden connectar a la xarxa de clavegueram municipal; mentre
no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram no es pot
anulAlar la fossa sèptica, una fossa sèptica que està situada sota
del pati d’infantil, amb una coberta d’arena, on s’han produït
filtracions que posen en perill la salut dels infants, és a dir, és
una espècie de cercle viciós que implica una sèrie de reformes.
Hi ha proliferació de mosques, d’insectes diversos, olors,
filtracions de fecals, etc. A les analítiques realitzades s’han
estudiat els paràmetres bacteriològics i altres aspectes; per
exemple, de bacteris, segons l’analítica dels laboratoris que s’ha
fet, de coliformes, total n’hi ha 690 unitats on només n’hi hauria
d’haver una concentració màxima recomanada de 5, i n’hi ha
690. De l’anomenat Escherichia coli, n’hi ha 610 unitats on n’hi
hauria d’haver una concentració màxima recomanada d’1 i una
màxima admesa de 20; i finalment d’enterococs n’hi ha el doble
dels recomanats. És a dir, a grans trets aquestes anàlisis
indiquen que els índexs multipliquen per més de 30 els
paràmetres màxims admesos, és a dir, és una barbaritat, i d’aquí
ve el caràcter d’urgència d’aquesta proposició no de llei. Per
tant això és pel que fa referència a l’arena que cobreix el pati
d’infantil. Quant a la tanca del pati, la tela metàlAlica de les
parets està completament rovellada i està rompuda i cau; per
això es va haver de precintar tot el pati.

I finalment la instalAlació elèctrica, una instalAlació elèctrica
que ens vàrem felicitar perquè s’havia pogut modificar i fer tota
nova -això era el 2011-, encara està aturada perquè no s’ha
pogut fer la connexió. Val a dir que és cert que després d’haver
parlat amb el Consell Insular d’Eivissa i amb la Comissió de
patrimoni sí que es va començar a treballar en la caseta dels
comptadors, però es va començar i aquí ha quedat, no s’ha
continuat tampoc aquesta obra.
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Per tant en aquesta proposició no de llei es proposa que el
Parlament insti el Govern i en el seu cas la Conselleria
d’Educació perquè de manera immediata, urgent, en
colAlaboració amb totes les administracions implicades, insular
i municipal, resolgui el tancament de la fossa sèptica, la
connexió de la xarxa de clavegueram i també, òbviament, el
canvi de tanques i la connexió elèctrica. Som conscients que
mentrestant s’ha començat ja a fer algunes coses, que
l’administració finalment sembla que ha començat a prendre
cartes en l’assumpte, però no voldria de cap de les maneres que
aquesta proposició no de llei s’entengués com una crítica
destructiva envers el Govern o envers la conselleria, etc.; es
tracta de tot el contrari, és una presa de posició per part
d’aquesta comissió per garantir que tot anirà a bon port, que les
coses no s’aturaran i que tota la reforma necessària en aquest
CEIP tirarà endavant. Per tant entenc que es tracta d’aconseguir
que tothom remi en la mateixa direcció, que el Govern ha de
respondre amb promptitud, no s’ha de deixar de respondre a les
necessitats que hem comentat del CEIP Sant Jordi, el Parlament
crec que ha d’accentuar en aquest cas el caràcter d’urgència de
la qüestió, crec que no fan falta més justificacions, i aconseguir
que entre tots es resolgui el problema que té plantejat aquest
CEIP. Va ser inaugurat fa 80 anys, ho repetesc, i amb un
manteniment adequat hauríem d’aconseguir que pogués durar
80 anys més en condicions adequades perquè s’hi pugui impartir
docència i perquè s’hi vagin formant generacions i generacions
de jordiers. Crec que el poble de Sant Jordi s’ho mereix i
l’edifici s’ho val.

Gràcies.

LA SRA.  PRESIDENTA:

Gràcies, Sra.  Marí.

Abans de passar al torn de fixació de posicions, i per recollir
la queixa que ha expressat la Sra. Marí a la comissió, només
vull explicar-li, Sra. Marí, que aquesta Mesa d’aquesta comissió
segueix el Reglament tal com marca, tal com està escrit; que en
cap moment no s’ha volgut saltar cap proposició no de llei ni si
du urgència o no, i dir-li també que el seu grup, el grup al qual
vostè està adscrita, té un representant a aquesta Mesa, que és
l’òrgan que confecciona els ordres del dia de les comissions, i
que tots els ordres del dia s’aproven per unanimitat. Per tant, si
té alguna queixa o alguna cosa, la pot fer arribar al seu
company.

I ara passam al torn de fixació de posicions, i pel Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago i Rodríguez, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari, com no pot ser d’altra manera després de
llegir l’exposició de motius que ha presentat en aquest cas la
Sra. Marí, donarà suport a aquesta proposició no de llei, una
proposició no de llei concretíssima i necessària, necessària,
necessària, que estam parlant de coses molt elementals: el
clavegueram municipal connectat a la xarxa; anulAlar una fossa
sèptica, una fossa sèptica on no hagin de jugar els infants, petits,
a més, sobre ella per cobrir-la d’arena perquè no s’infectin... És
que, quan un ho llegeix, diu com han pogut esperar tant. Supòs

que s’han esgotat altres vies per dur-ho a una comissió
parlamentària per demanar al Govern el que vostè demana amb
tot el sentit comú, que jo hi ficaria la paraula preferent perquè
després d’escoltar això crec que és d’immediat necessari i
preferent sobre moltes altres accions, potser, que tengui
previstes aquest govern d’arreglar aquest centre escolar de Sant
Jordi.

Ahir teníem una..., perdoni, la setmana passada, també
teníem una proposició no de llei en aquest sentit, també de..., no
en aquest sentit, de construir un centre en aquest cas a Inca que
es va aprovar per unanimitat. Crec que tenia fins i tot manco
urgència que el que avui s’ha exposat; parlàvem de la necessitat
de tenir un pla d’infraestructures on es recullin totes aquestes
necessitats i mancances que hi ha a la nostra comunitat
autònoma i posar un ordre preferent, perquè tots sabem la
limitació de recursos actuals, i dels anteriors i dels que tendrem
de futur, econòmics per no poder-ho fer tot, però sens dubte una
situació d’aquestes característiques, així com vostè l’està
relatant i així com vostè l’està fotografiant, és sens dubte una de
les que hauria de ser immediata, urgent i en sentit preferent.

A més sembla que -jo no el conec, però pel que diu vostè- és
un edifici històric, un edifici que encara es pot aprofitar, que té
la seva història, i per tant sembla que ha de ser una inversió que
encara que potser també sigui costosa ens estalviaria molts de
doblers de futur si se n’hagués de fer una altra. Per tant nosaltres
donarem tot el suport. Confiam que això s’arregli, que no passi
com en el centre d’educació Es Molinar, que va caure el sòtil
quasi damunt el cap dels nins i de les nines.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i Garcías, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Primer de tot hem de constatar que a
Eivissa s’està fent un gran esforç en matèria d’infraestructures
educatives; podem afirmar que és l’illa on més inversió s’ha fet
en aquesta legislatura, tant si parlam de centres educatius nous
com si parlam de centres educatius antics. Les gestions
segueixen el seu curs a pesar dels inconvenients i les dificultats
que s’han anat trobant, però no es pot negar que el Govern fa tot
el possible per atendre les deficiències històriques que hi ha a
Eivissa en matèria d’infraestructura.

Pel que fa a aquesta proposició no de llei, el Grup
Parlamentari Popular té coneixement que hi ha hagut diferents
reunions de la conselleria a través de l’IBISEC amb el municipi,
i s’han coordinat i tancat les actuacions ja necessàries; ja s’ha
iniciat el tràmit per solucionar i executar l’obra oportuna. A més
ja s’han reunit amb la direcció del centre i amb l’associació de
pares i mares per comunicar-los quines actuacions es portaran
a terme i qui executarà cada una de les obres; estan pendents
dels pressuposts. 
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Per tant el Grup Parlamentari Popular creu que no és
necessari instar el Govern, ja que si aprovam aquesta proposició
no de llei enviaríem un missatge equívoc instant la conselleria
a resoldre un problema que ja en aquests moments ha trobat la
solució, i pareixeria que no està resolt, i bé, a més ja saben com
es resoldrà tant l’ajuntament, com la conselleria, com
l’Associació de pares, com l’equip directiu. Per tant no veim el
perquè de la necessitat d’aquesta proposició no de llei si ja s’han
posat d’acord totes les persones i totes les entitats que s’havien
de posar d’acord. Per tant el nostre sentit de vot serà que no
perquè en aquests moments ja s’està fent feina per solucionar
tots aquests problemes que vostè ha anat citant.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contradiccions, Sra. Marí, té vostè
la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Sí que és cert que seria més fàcil
treballar amb una planificació d’infraestructures; també és cert
que possiblement i d’una manera puntual també sortiria, hi
hauria problemes com en aquest cas, que a vegades és difícil de
preveure quan són tan puntuals. Dic això, però que a la
reivindicació del mapa d’infraestructures s’evidencia una
vegada més la falta i com és de necessari poder comptar amb
aquesta planificació. Però bé, dit això, també he de dir que quan
la conselleria es posa a fer feina en aquesta actuació és quan
s’ha denunciat, és quan des de la direcció del CEIP i des de la
federació de pares i mares demanen suport, i així es denuncia a
la premsa, és quan la conselleria es posa en marxa. Hi ha una
reunió, és cert, amb el CEIP i amb els pares, i se’ls comunica
que tot això d’aquí s’arreglarà i de quina manera s’arreglarà;
se’ls diu que les obres començaran el mes d’octubre i que
estaran fetes abans de Nadal. Per això no retiram aquesta
iniciativa, perquè ara en aquests moments, a finals de novembre,
no s’ha començat res, perquè ho sapigueu, no s’ha fet res. 

Hi ha les promeses, és cert, perquè jo mateixa he parlat -ja
ho he dit abans- en un principi amb el gerent de l’IBISEC, però
també tenc la por i em fa la por que es tornarà a retardar, i són
unes obres que si no es fan ara es tornaran a eternitzar, tornaran
a passar a després de Nadal, tornarem anar a l’estiu, i són unes
obres que no pot ser, perquè no hi ha ni banys d’infantil ni hi ha
un pati d’infantil; i no només és això, sinó que hi ha un focus
d’infecció. Per tant és molt greu. Per això he matisat que més
que instar la conselleria el Parlamentar, diríem, l’acompanyava
amb aquest caràcter d’urgència i la reafirmava en la seva
voluntat, que volíem pensar que és una voluntat, de fer-les ja.
Però és que no s’han fet, aquí hi ha el problema, no s’han
començat i aquí hi ha el problema. És una escola que té 80 anys,
que és molt vella, per tant té moltes més mancances que ni diré,
perquè no, perquè no són urgents, però que les tanques estan
precintades, per tant els nens no hi poden jugar, a tot el pati
d’infantil tampoc, tot el pati d’infantil contaminat, i no tenen
lavabos d’infantil.

No ho sé, si... Com ho hem de fer perquè s’arregli? Ho hem
denunciat a la premsa, han fet totes les gestions que s’havien de
fer, etc., i per tant ho duim al Parlament, perquè el Parlament en
aquest cas pot donar suport al Govern, li ho pot recordar i pot
fer aquesta feina. Això és el que demanàvem. Que el grup
parlamentari no ho troba necessari? Bé, així ho direm al poble
de Sant Jordi, que no es troba necessari tornar a recordar que
aquestes obres s’han de començar i que és important que es
comencin. Per tant jo, Sr. Aguiló, crec que aquí s’equivoca de
molt, però òbviament, vull dir..., no ho sé, vostè sabrà què fa.
Crec que interpreta malament el fet que..., o intenti..., que és una
crítica al Govern, però no és cap crítica al Govern, sinó que crec
que és, i ho torn repetir, que és empènyer el Govern a dur a
terme unes tasques que són completament necessàries, urgents
i imprescindibles, i com ha dit la Sra. Santiago preferents.

Per tant seria interessant que aquest parlament com a mínim
tengui una autoritat, que se li respecti aquesta autoritat
d’acompanyar, en aquest cas, l’administració tant del consell,
com de l’ajuntament, com també del Govern en aquesta tasca.
Que no s’entén d’aquesta manera?, crec que vostès han impedit
aquest vot a favor i per tant em sap greu, la veritat és que em
sap greu i esper que canviïn aquesta actitud, que és una actitud
a la defensiva i que no porta enlloc. En aquest cas aquí
senzillament el Parlament, com a autoritat que és o que hauria
de ser, perquè ja no sé quina autoritat té, que hauria
d’acompanyar les administracions en aquestes coses, donar-li
suport i manifestar el seu interès per un tema educatiu, es posa
a la defensiva, s’amaga i vota en contra. Per tant ho lamentam
profundament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Idò passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 9212/14. 

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.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8104/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Biblioteca Can
Sales.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8104/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Biblioteca
de Can Sales.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas
i Socías, per un temps màxim de deu minuts.
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EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem de recordar que al llarg
d’aquests darrers anys la biblioteca de Can Sales, de titularitat
estatal i que gestiona el Govern balear, ha patit un deteriorament
que ha afectat tots els serveis i fins i tot algunes instalAlacions.
La disminució del pressupost que s’hi destinava deixant en
situació precària algunes instalAlacions bàsiques, com ara l’aire
condicionat, i alhora la disminució del personal que tenia cura
del manteniment i l’atenció dels usuaris de la biblioteca han
portat la institució, on es troba el fons bibliogràfic de Can Sales,
a una situació insostenible. Des de la reducció d’horaris a la
impossibilitat d’accés a la consulta d’una part de la
documentació allí dipositada, tot plegat sembla un despropòsit
causat per l’absoluta incapacitat de gestionar una sola
biblioteca, però també per la desídia del Govern en matèria
cultural. L’abandonament de la biblioteca de Can Sales
exemplifica el menyspreu que senten tant la Conselleria de
Cultura, responsable en primera instància de la institució, com
el mateix govern per tot allò que afecta el fet cultural, tant i més
del fet cultural propi, del qual les biblioteques en són una part
fonamental, i Can Sales d’una forma especial.

Vull aclarir, abans de passar a la proposició concretament,
que aquesta proposició no de llei va ser presentada a finals
d’agost d’enguany, i què s’ha produït en aquest interval de
temps? S’ha produït primer una circumstància molt concreta,
que és que hi ha una nova direcció general de Cultura dins la
conselleria, i que al capdavant d’aquesta direcció hi ha qui era
director o responsable de l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Sr.
Vera, que és un home en principi que té una sensibilitat pels
temes culturals perquè fa molts d’anys que hi fa feina i perquè
els coneix de primera mà. Hem de dir que la reincorporació o el
tornar a una direcció general de Cultura ens sembla una
iniciativa lloable, sempre que aquesta direcció general tengui
suficient marge de maniobra i suficient pressupost com per fer
alguna cosa, si no pot fer res tota la bona voluntat del seu
director general no servirà per a res. 

També he d’esmentar que d’aleshores ençà s’han fet i es fan
en aquests moments feines de manteniment pel que fa a la
climatització, que era un dels problemes sobre els quals els
usuaris més es queixaven, sobretot a l’estiu per la calor que hi
feia, hi havia tres o quatre ventiladors per apaivagar aquesta
sensació de calor o aquesta calor que hi feia, i a l’hivern hi feia
fred. Això dilluns passat, just fa quatre dies, hi feien feina, feien
feina en el manteniment de la climatització, en la reparació, que
feia devers tres anys que estava espanyat, i colAlocaven també
unes portes antiincendis.

Què hi ha encara? Doncs, hi ha la sala d’investigadors, bé,
tot ve per un tema de pressupost i de personal, lògicament, hem
de pensar que el personal que tenia tant el fons documental com
la biblioteca, com les distintes tasques de la biblioteca, en un
moment determinat hi havia prop de 40 persones i que en
aquests moments n’hi ha 21, això sí que s’ha de notar en la
qualitat i en els serveis. Per tant, les sales d’investigadors només
s’obren uns determinats dies i uns determinats horaris; les sales
d’infantil també durant uns determinats dies i determinades
hores i el fons documental té mancances de manteniment.

Hem de subratllar un fet que crec que és molt important,
com a biblioteca pública és potser de les que més fons
documental té no aquí, que només n’hi ha un, sinó arreu de
l’Estat, parlam que el seu fons documental té més de 800
incunables, que és d’una riquesa extraordinària el que passa és
que desconeguda per la gent, multitud de manuscrits i una
ingent quantitat d’obra documental que els investigadors poden
anar a consultar i que requeriria, tal vegada, més difusió, perquè
tothom sàpiga que aquella biblioteca té un ús social, com totes
les biblioteques, però també té un fons i un ús documental
d’investigació i un dipòsit de documents que hauria d’estar a
l’abast amb horaris més extensos per als investigadors
d’aquestes illes.

En qualsevol cas, és un problema que sembla ser que el
director general n’és conscient i té la voluntat d’arreglar-ho, de
les primeres declaracions que va fer el Sr. Vera deia “la
biblioteca de Can Sales serà una prioritat absoluta per a la
conselleria”; per tant, hem de pensar que... aquestes
declaracions les feia dia 10 d’octubre, és cert que hi ha indicis
petits, però indicis que s’hi vol posar remei, però encara falta
molt, hi falta molt perquè torni a la normalitat. 

Per tant, nosaltres, el nostre grup demana al Parlament de les
Illes Balears que insti el Govern de les Illes Balears a intervenir
d’urgència a la Biblioteca de Can Sales, de la qual té la gestió,
per tal de resoldre els múltiples problemes que l’afecten i la
posen en perill. Perquè també hem de recordar que fa uns mesos
es va parlar, fins i tot, de tancar la biblioteca, el que hagués estat
un desastre cultural i social important.

Per tant, esper que tots els grups donin suport a aquesta
proposició que, en definitiva, s’afegeix a la voluntat explícita
del director general de Cultura envers aquesta institució i l’únic
que fa aquest parlament i aquesta comissió és encoratjar la
conselleria i la Direcció General de Cultura a continuar, que faci
precisament aquesta intervenció a la Biblioteca de Can Sales.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Les biblioteques fa, tal vegada, fa
quinze anys eren qüestionades, era un recurs que es plantejava
que tal vegada amb l’accés que ja hi havia a tots els llibres,
llibres que es podien adquirir d’una forma ràpida, fins i tot de
vegades econòmica, amb l’accés a internet, que les biblioteques
eren un recurs que havien d’anar desapareixent, cosa que no
s’ha confirmat, tot el contrari, les situacions familiars, no només
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per la crisi, que tenen dificultat d’accedir a la compra de
determinats llibres, que es poden trobar a la biblioteca, la falta
d’espai a les cases, que moltes criatures i molts de joves no
poden estudiar a les cases dels seus pares, a les seves pròpies
cases, de vegades per manca d’espai i de vegades per les
situacions de condicions de manca de... o de molt de fred o de
molta calor, el cas és que en els darrers cinc anys les
biblioteques han tornat a reviscolar. I biblioteques que estan ben
dotades i ben equipades amb aire condicionat, amb calefacció,
etcètera, estan plenes, fins i tot es fa cua.

No passa només a la nostra comunitat autònoma sinó que
passa a qualsevol indret de l’Estat, a Barcelona i a Madrid, que
són dues ciutats que per diferents motius conec, fan cua, la gent
s’aixeca prest, els joves s’aixequen prest els matins a fer cua per
poder estudiar a la biblioteca perquè a ca seva no tenen espai,
etcètera. 

Per tant, és un recurs necessari i és, a més, un recurs que una
vegada feta la inversió, el seu manteniment és baix, relativament
baix si no tens aspiracions a una gran biblioteca, però una
biblioteca municipal o de barri pot ser de manteniment baix. Per
tant, nosaltres donarem suport a qualsevol acció que sigui
mantenir biblioteques.

Malauradament, a la nostra comunitat autònoma els darrers
anys s’han tancat biblioteques municipals, això ha fet que les
biblioteques que són al centre de Palma encara tenguin més
necessitat de funcionament, ho tenim a la Misericòrdia, ho
tenim a la Universitat també on es desplacen molts de joves en
temps d’exàmens a la Universitat. Per tant, qualsevol acció
d’aquestes característiques tendrà el nostre suport.

I el cas de la biblioteca de la qual avui parla el Grup
Socialista, amb paraules del Sr. Maicas, és Can Sales, i Can
Sales ja no és que sigui una biblioteca necessària, és que és una
biblioteca emblemàtica per la seva història, pel seu edifici, per
la reivindicació que vàrem fer com a comunitat autònoma per
demanar-la, vull dir, que quasi hauria de ser no de gestió sinó de
patrimoni propi, però això és un altre tema. A més, perquè té un
fons d’investigació que vostè ha ressenyat que es desconeix i
que és importantíssim. Per tant, qualsevol acció dirigida al
manteniment d’aquesta biblioteca, i és veritat que en situació de
crisi no podem ser ambiciosos, sí que sigui d’un manteniment
digne com es reclama en aquest moment.

Vostè ha donat paraules d’esperança, sembla que per al nou
director de Cultura és d’un dels seus objectius, esperem que així
sigui, i tendrà també el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. 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. La situació econòmica que
es va trobar tant el Govern autonòmic com el Govern central, la
crisi que patim des de fa un grapat d’anys, ha obligat a les
distintes institucions, així com a la majoria dels ciutadans, a
prendre distintes mesures, no totes ni agradables ni bones de
prendre, però que eren estrictament necessàries per tal de
quadrar els comptes d’aquesta comunitat. La disminució del
dèficit públic i el només prometre i complir el que es pugui
pagar ha estat la prioritat, des del primer dia, d’aquest govern.

És veritat que la biblioteca de Can Sales també ha sofert, per
molt de greu que ens sàpiga a tots, aquestes retallades que no ha
quedat més remei al Govern que du a terme, però això no vol dir
que el Partit Popular deixi de banda la nostra cultura, el que
passa és que es cerquen les millors solucions possibles amb els
recursos de què disposam, i la biblioteca de Can Sales n’és un
clar exemple. Per això, entenem que aquesta proposició no de
llei ja no té sentit, ja que el Govern ha actuat en aquesta
biblioteca. 

Des de la conselleria s’ha fet un esforç per cobrir les
mancances en matèria de personal, s’han convocat les
comissions de servei de les places que han quedat vacants com
a conseqüència dels processos inherents a la mobilitat dels
funcionaris, els concursos de trasllat, i s’ha habilitat una partida
per poder contractar personal a temps parcial i palAliar d’aquesta
manera el dèficit del centre pel que fa a la manca de recursos
humans. La primera conseqüència d’això ha estat l’obertura, el
passat 17 de novembre, de la sala de lectura de la biblioteca,
oberta novament al públic de dilluns a divendres de vuit i mitja
del matí a les vuit i mitja del vespre i de les nou i mitja a les
dues els dissabtes.

Pel que fa a la climatització de la biblioteca, s’han fet
nombroses gestions amb el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports, titular de l’immoble on s’ubica Can Sales, per tal de
posar en marxa les obres d’instalAlació de l’aire condicionat i
mesures contraincendis imprescindibles per a la seva adequada
gestió i funcionament. 

Finalment, el passat 8 de setembre d’enguany es publicà al
BOE número 218 l’anunci mitjançant el qual s’adjudicaven les
obres a la Gerència d’Infraestructures i Equipaments del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Les obres s’iniciaren el
mateix mes de setembre i a hores d’ara, segons se’ns informa
des de la direcció del centre, estan pràcticament enllestides. A
més, des de la citada Gerència d’Infraestructures i Equipaments
es duen a terme importants actuacions que redundaran, sens
dubte, en la millora dels serveis afectats, entre les quals cal
destacar les següents: reparació de les deficiències del trespol de
la planta segona; substitució de les portes d’emergència de la
biblioteca i canvi de la instalAlació elèctrica de la planta menys
dos on s’ubiquen els dipòsits de documents i els arxius de la
biblioteca. 
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Altres actuacions impulsades per la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats a destacar són el canvi de programa
informàtic de la biblioteca, el qual permetrà millores
substancials en serveis com ara el préstec bibliotecari o la
participació en una plataforma de préstec de llibres electrònics
a nivell estatal; la posada en marxa d’una nova pàgina web més
moderna, interactiva i funcional que l’anterior, o l’adquisició de
material informàtic per tal de renovar l’equipament actual. A
més de tot això, la conselleria manté la seva programació
habitual d’activitats en la biblioteca, entre les quals cal destacar
les que es duen a terme mitjançant el programa Viu la Cultura,
la finalitat del qual és acostar la cultura en les seves diverses
manifestacions a la població escolar de les nostres illes. 

Per totes les actuacions que s’han realitzat a la biblioteca i
que es realitzen per tal de solucionar les deficiències que hi
havia, el nostre grup no donarà suport a aquesta proposició no
de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, donar les gràcies a la
Sra. Santiago pel seu suport.

I, senzillament, jo diria un parell de coses, molt breument,
la informació de què dispòs és una informació, com li he dit, de
dilluns passat, dilluns passat jo vaig anar a veure la biblioteca,
vaig parlar amb la gent de la biblioteca i efectivament, com he
dit, feien obres de reparació en la climatització i posaven unes
portes antiincendis. Es queixava la gent que hi havia sales que
no s’obrien més que molt parcialment, en horaris molt parcials;
que faltava introduir el catàleg al sistema informàtic, això
dificultava els préstecs; el personal era escàs. 

A mi m’agradaria simplement fer una reflexió que crec que
és important, crec que l’he feta qualque altra vegada i
m’agradaria repetir-la, encara que només sigui perquè quedi en
el Diari de Sessions. Aquestes comissions i el Parlament no són
el Govern, les comissions i el Parlament tenen unes obligacions
distintes a les del Govern, si hi ha unes mancances aquesta
Comissió de Cultura té l’obligació de posar-les de relleu i de
manifestar-les i de traslladar-les al Govern perquè hi actuï,
segons la seva capacitat, la seva possibilitat.

Per tant, crec que de vegades el grup majoritari peca de
posar-se massa en el lloc del Govern, el Govern té les seves
funcions i el Parlament en té unes altres i hem anat, durant
aquesta legislatura, ajuntant, ajuntant aquestes dues coses fins
el punt que en determinades situacions sembli que Parlament, o
grup parlamentari, i Govern és el mateix, i no és el mateix. Hem
de traslladar a través de la comissió aquests problemes que
tenen les infraestructures, que tenen els serveis, que tenen els
equipaments culturals, que té la cultura en general i traslladar,
si són certs, si convenim que són certs, i li puc assegurar que
tots aquests d’horaris, de personal, de catàleg, de sales són certs,
dilluns passat ho eren, i que no dubt de la bona voluntat del

Govern per fer-hi feina, l’únic que l’obligació d’aquesta
comissió i l’obligació d’aquests parlamentaris és, precisament,
empènyer el Govern perquè acompleixi les seves obligacions
governamentals que són distintes a les nostres, les nostres no
són posar-nos al lloc del Govern sinó al lloc dels diputats, que
és el que som, i empènyer el Govern a fer allò que li pertoca,
que és actuar sobre els problemes concrets i fer-ho en temps i
forma segons cregui convenient, segons cregui o segons pugui,
que sabem que totes les dificultats no es poden vèncer en un dia
i d’això és del que m’agradaria deixar constància. 

Lamentar que el Partit Popular no s’afegeixi a aquesta
petició d’aquesta proposició, perquè li puc ben assegurar que la
Biblioteca de Can Sales és un element fonamental que,
efectivament, hauria de ser patrimoni nostre, pel que és, pel que
conté, pel que representa i per aquí on és. Per tant, queda dit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 8104/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

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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