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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, presidenta, Assumpció Pons substitueix Manuel
Monerris.

EL SR. MERCADAL I ALABERN.

Francisco Mercadal substitueix María José Bauzá.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Catalina Palau.

EL SR. MAS I COLOM:

Miquel Àngel Mas substitueix Fina Santiago.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

I. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament
tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.

Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix a dictaminar
el Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el
consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries.

S’ha detectat una errada en la disposició final segona,
apartats 8 i 10, que afecta els articles 28 bis i 45 bis, que fan
referència a una revisió estàtica del text refós de la Llei
d’impost sobre societats, que s’ha derogat i s’ha de substituir
per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre
societats. Es proposa l’esmena tècnica en aplicació de l’article
122.3 del Reglament. 

S’afegeix un nou article, l’article 28 bis, al text refós
esmentat, amb la redacció següent, “Article 28 bis. Reducció en
les adquisicions de béns culturals per a la creació d’empreses
culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic. 

Punt 1.g) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot
superar el límit de 2 milions d’euros durant els quatre anys a
què es refereix la lletra anterior calculada segons preveu
l’article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost
sobre societats. 

j) El drethavent no ha de tenir cap vinculació amb la resta de
socis en el cas de l’adquisició originària de participacions d’una
entitat societària en els termes que preveu l’article 18 de la Llei
27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

I la redacció de l’apartat 10 de la següent, punt 10 s’afegeix
un nou article, l’article 45 bis al text refós esmentat amb
l’article 46 bis, reducció en les donacions dineràries de pares a
fills a altres descendents o entre colAlaterals fins al tercer grau
per a la creació d’empreses culturals, científiques o de
desenvolupament tecnològic. 

Punt 1.h) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot
superar el límit de 2 milions d’euros durant els quatre anys a
què es refereix la lletra e) anterior calculada segons preveu
l’article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost
sobre societats.

k) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una
entitat societària el donatari no ha de tenir cap vinculació amb
la resta de socis en els termes que preveu l’article 18 de la Llei
27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

Estam tots d’acord? Sí? Perfecte.

Idò, passam al debat de les esmenes per registre d’entrada.
Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista RGE
núm. 649, 650, 651, 653, 654, 661, 666, 667, 668, 644 i 647/15
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Bones tardes. Gràcies, presidenta. Aquesta llei de
mecenatge, bé, per començar nosaltres donam per defensades
amb els seus termes les esmenes que hem fet, l’únic que sortim
un poquet decebuts de tot això perquè aquesta llei de
mecenatge, que probablement és necessària, discutiblement
urgent, veim que deixa al marge activitats que haurien de tenir
el suport des de distints àmbits, i el del mecenatge és un d’ells.
Haguéssim pogut incorporar aspectes, activitats, que pertanyen
al nostre àmbit cultural i al nostre àmbit patrimonial que no
veim reflectits en aquesta llei. 

És cert que podrem en un futur refer-la o modificar-la o
enriquir-la, per tant, és veritat que com a base és bona, que és
més bo tot el que hi ha que dolent el que no hi ha, però així i tot
hauríem haver pogut ser capaços en una llei com aquesta de
posar-nos d’acord i d’incloure en el seu articulat, en el seu
esperit alguns aspectes que ens han passat. Hi ha hagut
clarament una certa direccionalitat envers el tema de l’obra d’art
com a objecte i com a inversió i com a suport de mecenatge.
Hem obviat patrimonis, com és el de la llengua, que bé valia fer
un esforç perquè poguessin entrar dins aquest apartat i, en tot
cas, el que no aconseguesc veure, no aconseguesc, tal vegada
per un problema meu, no aconseguesc veure com amb aquesta
llei s’estimularà el consum cultural, el consum del sector
productiu de la cultura i no he pogut trobar, tal vegada perquè
hauria de complementar aquesta llei de caràcter autonòmic amb
una llei de caràcter estatal, tal vegada perquè d’on procedeixen
fonamentalment els fons del mecenatge no s’inclouen en
aquesta llei, perquè els particulars són, en general, els que
manco hi participen i són uns dels més representants.
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En fi, hi ha perfils que haguessin pogut ser, al llarg de la
tramitació, haguessin pogut ser perfilats d’una millor manera i
no ho han estat.

En qualsevol cas, repetesc, don per defensades les nostres
esmenes amb els termes que s’ha presentat i em reserv per al
Plenari la resta d’argumentació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Idò, passaríem per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari MÉS RGE núm. 694, 695, 696,
697, 700, 701, 702, 704, 705, 706, 693 i 703/15 té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bones tardes, Sra. Presidenta. Gràcies. Mantenim les
esmenes en els seus propis termes i ens reservam la defensa per
al Plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Mas. Idò, passam al torn en
contra, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Ana María Aguiló, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Durant aquestes setmanes hem
tengut l’oportunitat amb motiu de la tramitació d’aquesta llei de
reflexionar i posar en comú no només en el si d’aquesta
institució sinó també fora, amb la societat civil, tot el que
envolta el fet cultural. Ens trobam davant una llei que ve a
incorporar un nou marc de finançament i possibilitats dins el
món cultural. Hem fet feina sobre les esmenes dels altres grups
i en ponència hem aprovat les que consideràvem més adients i
que s’adequaven més a la llei, a aquesta llei de mecenatge.
Esperam que tots els grups parlamentaris donin suport a aquesta
llei i ens convertim en una de les comunitats autònomes
pioneres en l’aprovació de la Llei de mecenatge. Simplement
això i ens reservam per al debat del Ple.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Aguiló. Moltes gràcies. Ara passaríem al torn
de rèplica. Sr. Maicas, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

No, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup MÉS, vostè, Sr. Mas?

EL SR. MAS I COLOM:

No, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tampoc. Tampoc no hauria contrarèplica perquè si no hi
hagut rèpliques, Sra. Aguiló? Val. Idò, passaríem a les
votacions.

Farem la votació separada de l’esmena RGE núm. 647/15,
del Grup Parlamentari Socialista. 

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Ara passarem a la votació separada de l’esmena RGE núm.
703/15, del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions? 3 abstencions.

Ara passaríem a la votació conjunta de la resta d’esmenes,
si cap grup no demana votació separada. Sí, l’esmena 694/15,
denominació del projecte, Grup Parlamentari MÉS; 695/15,
article 1, Grup Parlamentari MÉS; 696/15, article 2, Grup
Parlamentari MÉS; 697/15, Grup Parlamentari MÉS; 649/15,
article 5, Grup Parlamentari Socialista; 650/15, article 6, Grup
Parlamentari Socialista; 651/15, article 6, Grup Parlamentari
Socialista; 653/15, article 6, Grup Parlamentari Socialista;
654/15, article 6, Grup Parlamentari Socialista; 700/15, article
6, Grup MÉS; 701/15, article 10, Grup MÉS; 661/15, article 11,
Grup MÉS; 702/15, article 11, Grup MÉS; 704/15, títol quart,
Grup MÉS; 666/15, disposició final segona, Grup Parlamentari
Socialista; 705/15, disposició final segona, Grup Parlamentari
MÉS; 667/15, disposició final tercera, Grup Parlamentari
Socialista; 706/15, disposició final tercera, Grup Parlamentari
MÉS; 668/15, disposició final quarta, Grup Parlamentari
Socialista; 644/15, exposició de motius, Grup Parlamentari
Socialista, i 693/15, exposició de motius, Grup Parlamentari
MÉS.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra. 

Abstencions? Cap.
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Val. Passaríem a la votació conjunta dels articles als quals
s’hi mantenen esmenes. Denominació del projecte de llei, article
1, article 2, article 4, article 5, article 6, article 10, article 11,
disposició addicional, disposició final segona, disposició final
tercera, disposició final quarta, exposició de motius. Passaríem
a la votació.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? Cap.

Ara passarem a la votació conjunta dels articles als quals no
s’hi mantenen esmenes. Estructura, denominació del títol 1,
article 3; denominació del títol 2; denominació del títol 3;
denominació del capítol 1, article 7, article 8, article 9;
denominació del capítol 2, article 12; denominació del capítol
3, article 13, article 14; denominació del capítol 4, article 15, i
disposició final primera.

Vots a favor? 9 vots a favor.

EL SR. MAS I COLOM:

Un recés, un momentet només.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, què vol fer un... 

EL SR. MAS I COLOM:

Només demanar una cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò esperam un moment la votació.

(Pausa)

Bé, idò, ara començaríem la votació.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? Cap vot en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm.11899/14, pel qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic,
i s’estableixen mesures tributàries.

Així mateix, es recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, dins les vint-i-quatre hores següents a
la data d’acabament del dictamen, en escrit adreça a la Molt
Hble. Presidenta del Parlament de les Illes Balears, hauran de
comunicar els vots particulars i les esmenes que havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen
pretenguin defensar en el Ple.

II. Proposició no de llei RGE núm. 11359/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a solucionar els
desperfectes de les obres de reforma del CEIP Sa Graduada
de Maó.

Ara passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 11359/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a solucionar els
desperfectes de les obres de la reforma del CEIP Sa Graduada
de Maó.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada 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 i senyores diputades. Ens tornam a veure aquí per parlar
de l’escola Graduada de Maó, potser l’escola de les Illes Balears
més citada en aquest parlament i per aquest motiu seré breu en
la meva intervenció. 

Diran vostès, senyors diputats i diputades, que hi ha altres
escoles amb problemes més greus, i efectivament tindran raó,
l’estat de les nostres infraestructures educatives és penós a dia
d’avui, i açò és públic i notori, i ho hem pogut comprovar
aquests darrers anys en què, tal com hem denunciat
repetidament, no s’han planificat les actuacions en matèria
d’infraestructures educatives fins a finals de legislatura que els
ha agafat com una dèria a la conselleria d’eliminació d’amiant
i de les barreres arquitectòniques, qüestions a les quals no
havien fet cap cas els anys anteriors.

No s’han fet noves infraestructures i únicament s’han
finalitzat aquelles començades la passada legislatura. També
s’ha fet poquíssim manteniment, tal com han denunciat els
propis centres, i s’han endarrerit els pagaments de les
assignacions ordinàries als centres docents fins a un punt no
sostenible. 

Així, si insistim en aquesta escola, com podríem fer-ho amb
prou més, és perquè, en la nostra opinió, s’ha convertit en un
paradigma de la manera d’afrontar un equipament educatiu per
part de l’actual Govern de les Illes Balears, un paradigma del
que no s’hauria de fer en la planificació de les infraestructures
educatives que són grans equipaments, la construcció, reforma
o ampliació dels quals sobrepassa o pot sobrepassar una
legislatura.

Evidentment, també perquè la meva condició de
menorquina, de maonesa concretament, fa que conegui el cas de
molt a prop. 

Els recordaré, senyores diputades i diputats, que l’escola
Graduada de Maó és una escola infantil i primària creada l’any
1929 que en el seu moment va quedar petita, era d’una línia i
dins ja hi havia colAlocada una línia i mitja, i es trobava en
condicions inadequades per a aquest ús, segons les modernes
disposicions tant sanitàries com pedagògiques com de seguretat.
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La legislatura 2003-2007, governant la comunitat autònoma
el Partit Popular, es va decidir construir una escola de nova
planta de dues línies i remodelar l’antic edifici per destinar-lo
a l’Escola d’Adults de Maó, que des de fa anys reclama una
nova ubicació. Però el projecte no va sortir endavant aquella
legislatura i en aquests moments nosaltres desconeixem la raó
per la qual va passar així. 

La legislatura 2007-2011, malgrat el canvi polític produït a
la nostra comunitat autònoma, va entrar a governar el PSOE, el
pacte, es decideix tirar endavant el projecte, primer perquè és
lògic donar continuïtat a les decisions d’aquestes dimensions,
com he dit abans, també perquè la ciutat necessitava amb
urgència ampliar les places disponibles de primària i, a més,
perquè açò significava donar continuïtat a l’ús educatiu del vell
edifici de Sa Graduada amb l’escola de persones adultes, però
amb unes adaptacions manco exigents i costoses que si es
tractava d’un colAlegi d’infantil i primària. 

Per tant, es construeix la nova escola, que després es
denominarà María Lluïsa Serra, en una zona propera al centre
i que a la vegada també dóna servei a una part de l’ampliació de
la ciutat, ampliació moderna. La inaugura, aquesta escola, el
conseller del PP, Sr. Bosch, el setembre de 2011.

En la legislatura 2011-2015 s’ha tornat a produir un canvi
polític, ara governa el PP, i, a més, un canvi també de criteri a
causa de promeses electorals del Partit Popular a una part de
l’APIMA de Sa Graduada que considerava que l’escola havia de
quedar en el vell edifici. Açò ha conduït a tenir la nova escola
Maria Lluïsa Serra infrautilitzada; que no s’hagin cobert les
necessitats de l’escola d’adults, fins no sabem quan, ara mateix
s’han aconseguit 600.000 euros d’un projecte de reforma d’unes
antigues casernes que es calcula que tendrà un cost entre 3 i 5
milions, i també que la reforma que s’ha fet a Sa Graduada no
hagi solucionat totes les deficiències que tenia i que se n’hagin
afegit de noves, i d’aquí ve la nostra queixa d’avui i la nostra
proposició no de llei.

Ara ja no es pot tornar enrere el que s’ha fet, encara que em
sap molt de greu que l’escola de persones adultes de Maó per un
compromís electoral del PP ja no veurà, com hem dit, el seu
trasllat a un nou i necessari edifici ni en aquesta legislatura, tal
com nosaltres vàrem vaticinar el mateix 2011, ni probablement
en la propera, almanco en els primers anys, però ja que les coses
estan com estan, almanco s’han de fer ben fetes i em sap molt
de greu també que l’alumnat i el professorat de Sa Graduada
hagin hagut d’ocupar un edifici que no tenia solucionades totes
les deficiències i que se n’hagin afegit de noves, com he dit,
entre elles que, malgrat tenir catalogada la façana principal, no
s’han tornat colAlocar ni les contrafinestres de llenya ni en el seu
defecte s’han posat cortines, de manera que l’alumnat ara no pot
veure amb condicions les pissarres ni les tradicionals ni molt
manco les electròniques.

Aquest problema, que va ser detectat ja en el moment de la
inauguració a l’estiu passat, a finals de novembre no s’havia
solucionat, quan vàrem registrar aquesta PNL, però és que ara
tampoc no hi està i sembla que no hauria de ser tan difícil posar
unes cortines.

Per altra banda, la realització de la reforma ha deixat
l’edifici amb importants desperfectes que afecten el normal
desenvolupament de les classes, els més visibles són les
nombroses goteres cada vegada que plou i a conseqüència d’açò
que ja no tanquin ni obrin les portes..., la fusteria que s’ha vist
afectada per l’aigua.

És per tots aquests motius que el Grup Socialista demana
que el Govern de les Illes Balears exigeixi a l’empresa
constructora de les obres de reforma de Sa Graduada que
solucioni immediatament els defectes que estan sortint a la
llum; dos, que es colAloquin novament al seu lloc les
contrafinestres de la façana principal de Sa Graduada, complint
d’aquesta manera amb la protecció que li atorga la fitxa del
Catàleg Municipal de Protecció Arquitectònica de Maó; tres,
que mentrestant, no es dilati més en el temps la colAlocació de
les cortines a les finestres de la façana principal que tan
necessàries són per al normal desenvolupament de les classes;
quatre, que el Govern de les Illes Balears doni una solució
urgent, clara i planificada a la nova ubicació a l’escola d’adults
de Maó. I finalment..., i res més, perdó.

Com he dit, ara han signat un conveni, avui ho han dit en
roda de premsa, entre el Govern i l’Ajuntament de Maó per
invertir 600.000 euros a l’escola d’adults de Maó, però que
només serviran per arranjar les teulades de l’antic quarter de
Santiago, però quins són els terminis per fer aquest equipament,
si tenen fet el projecte executiu o no, quan pensen que podria
funcionar aquest equipament, tot açò són qüestions que pensam
que també se’ls ha de donar ja una solució urgent o almanco una
resposta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Ara passaríem al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr.
Miquel Àngel Mas, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

La veritat és que sorprès agradablement per aquesta
proposta, vull dir jo crec que això és la política, parlar de coses
que afecten la ciutadania, per tant, enhorabona, molt bé,
m’agrada molt aquesta proposta, òbviament li donarem suport.
I el que no acab d’entendre és com això ha hagut d’arribar a una
comissió de Cultura, com és que això no s’ha resolt abans, un
tema com el de les cortines dels nins, jo esper una resposta del
Govern perquè que haguem d’estar aquí reunits deu o onze
diputats per parlar de les cortines dels nins, que em sembla un
deu de proposta, em sembla un despropòsit, una tudada de
recursos, esper que el Govern 
tengui una resposta a això.

Òbviament hi donarem suport.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara passaríem al Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputat, el Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Rita, Sr. Mas,
efectivament compartesc el que diu el Sr. Mas, és a dir, per què
ens han duit avui una proposta que pràcticament el 99% del que
proposa o del que demana ja està fet i quan només hi ha una
cosa que encara no està feta, però imminentment estarà feta que
és això de les cortines? Quin sentit té discutir d’unes coses que
ja estan resoltes? Té tota la raó, Sr. Mas, té tota la raó, és a dir,
no té sentit perdre el temps a discutir coses que ja estan
pràcticament resoltes.

Demanen en el primer punt que el Govern exigeixi a
l’empresa constructora responsable de les obres de reforma de
Sa Graduada que solucioni les deficiències detectades, és bo
saber que a finals de l’any passat es va requerir precisament
l’empresa adjudicatària que es fes càrrec d’una sèrie
d’actuacions per resoldre, precisament, aquestes deficiències
que es varen observar durant diferents visites dels serveis
tècnics.

En aquests moments, des de l’IBISEC, durant els mesos de
gener i febrer, s’han realitzat les visites per supervisar,
precisament, aquestes tasques que l’empresa adjudicatària
executava, precisament per resoldre aquestes deficiències
detectades. I a dia d’avui, i segons els serveis tècnics de
l’IBISEC aquestes deficiències ja estan resoltes i així ho han
informat, hi ha informes dels serveis tècnics que diuen que les
deficiències de Sa Graduada estan resoltes. Segurament la Sra.
Rita en sap més que els tècnics, però els tècnics de l’IBISEC
diuen que les deficiències estan resoltes.

Una altra qüestió és el tema de les contrafinestres de la
façana principal de Sa Graduada. Mirin, el projecte de reforma
que s’ha executat, de la reforma del CEIP de Sa Graduada és un
projecte al qual s’ha atorgat la pertinent llicència d’obres, si
contravingués el que diu vostè, totes les normes de protecció i
la fitxa de catàleg municipal, segurament no li haguessin donat
el permís d’obra. Té el permís d’obra i per tant, compleix tota
la normativa, perquè és clar, quan vostè diu que s’haurien de
reposar les contrafinestres, és clar, quan una cosa s’ha de
reposar és perquè hi era, és que ja no hi eren, les finestres ja no
hi eren, moltes havien caigut, s’havien llevat perquè eren un
perill, ja no hi havia finestres. Les contrafinestres ja no existien.
Per tant, reposar una cosa que no estava posada és un
contrasentit.

Quant a les finestres, eh?, les cortines vull dir, que suposaran
resoldre el problema d’enlluernament, problemes de visibilitat,
efectivament, de les pissarres, idò mirin, en data 21 de gener es
va ordenar i es va iniciar l’actuació a fi que estiguin instalAlades
les cortines a les finestres. Per tant, en breu, en molt breu temps,
tots els temes burocràtics i administratius tenen el seu temps,
però que sàpiguen que dia 21 de gener ja es va donar l’ordre, es
posaran aquestes cortines, unes cortines que ens costaran 9.970
euros.

Per últim, el quart punt, en què ens demana que el Govern
doni una solució urgent clara i planificada per a una nova
ubicació de l’escola d’adults de Maó. Escolti, respecte d’això li
he de dir que, com molt bé també vostè ja ha dit, ahir es va
firmar el conveni entre el Govern i l’Ajuntament de Maó on es
comprometen a iniciar les obres de rehabilitació del quarter de
Santiago per convertir-lo en la seu de l’escola d’adults de Maó,
el CEPA Joan Mir i Mir. Segons aquest conveni, precisament,
l’ajuntament i el Govern es comprometen a aportar cadascun un
total de 300.028 euros i amb aquests doblers, 600.000 euros, es
duria a terme la primera i la segona fase de les obres, que
arranjarien la coberta i la façana de l’edifici.

És clar, en aquests moments tenim resolt el problema de
l’escola d’adults, encaminat; tenim resolta una reforma de Sa
Graduada, i tenim -com bé deia la Sra. Rita- una escola nova. 

Per tant, els quatre punts que ens proposa la Sra. Rita o ja
estan fets o estan a punt de quedar enllestits, per tant, no té
sentit des del nostre punt de vista votar-los a favor, més aviat el
lògic seria que aquesta proposta fos retirada, perquè no té sentit
rallar d’una cosa que ja està feta.

En qualsevol cas, el debat d’aquesta proposició no de llei
ens permet posar en valor el gran esforç inversor realitzat per
part del Govern i de la Conselleria d’Educació i en concret, en
aquest cas, en el municipi de Maó. En una legislatura molt
complicada en l’econòmic, amb una comunitat autònoma que
ens vàrem trobar que estava pràcticament fallida, amb un dèficit
estructural anual de més de 1.000 milions d’euros, amb més de
1.600 milions d’euros en factures impagades, amb uns comptes
públics caòtics i amb l’aixeta dels bancs totalment tancada,
plantejar-se fer inversions era certament molt difícil, era
pràcticament impossible, amb el que vostès ens varen deixar fer
inversions a Balears era impossible.

Hem de recordar a més a més, per exemple, 157 milions
d’euros que havien d’anar a inversions estatutàries i que es
varen desviar a despesa corrent, és que vostès no tenien
suficients doblers per a la despesa corrent i havien d’agafar
doblers d’inversions per desviar-los a despesa corrent.

Per tant, amb aquest panorama realment era molt complicat
no només fer la reforma de Sa Graduada sinó ni tan sols obrir el
colAlegi Maria Lluïsa Serra o plantejar-nos en aquests moments
fer la reforma del quarter de Santiago per poder-hi fer l’escola
d’adults.

Per tant, què s’ha fet en aquesta legislatura? Idò, miri, a
pesar de tot açò -a pesar de tot açò- s’ha pogut pagar la nova
escola Maria Lluïsa Serra a Maó. S’ha pogut invertir 1.503.865
euros a la reforma de Sa Graduada, o s’han pogut també
començar les obres del nou edifici per poder-hi instalAlar
l’escola d’adults. I m’atrevesc avui aquí a assegurar que
aquestes tres importants millores educatives per a Maó que
s’han posat en marxa en aquesta legislatura, en aquesta
legislatura del PP, d’aquells que no volen saber res d’educació,
idò aquests han fet aquestes tres grans millores educatives a
Maó, idò els puc assegurar que si haguéssim seguit amb la
mateixa política econòmica que s’havia duit en l’anterior
legislatura açò no hagués estat possible, no s’haguessin pogut
fer, hagués estat materialment impossible poder invertir un duro
en aquesta comunitat autònoma.
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És per açò que m’agradaria acabar amb una reflexió final,
perquè les polítiques econòmiques que generen dèficits
incontrolables, que no controlen les despeses, que augmenten de
forma exponencial l’endeutament, tard o prest, acaben fent
inviables els serveis bàsics essencials, com és el cas de
l’educació, la sanitat i serveis socials, i acaben fent inviable i
impossible fer qualsevol tipus d’inversió. 

Si avui Maó té una escola nova, el CEIP Maria Lluïsa Serra,
en té una altra que està completament renovada, CEIP Sa
Graduada, i s’han començat les obres de l’escola d’adults,
CEPA Joan Mir i Mir, és gràcies a una gestió dels comptes
públics impecable que s’ha fet des del rigor i amb un control de
la despesa escrupolós. Aquesta és la realitat, és que seguint amb
la política anterior aquestes millores haguessin estat
impossibles, però els dic impossibles, impossibles perquè era
impossible invertir res en aquesta comunitat autònoma, perquè
fins i tot el que estava programat per invertir es desviava a
despesa corrent.

Per tant, si volem seguir invertint en educació, si volem
seguir millorant les nostres infraestructures educatives és
important seguir amb una política econòmica de rigor
pressupostari, d’austeritat en les despeses i de control del
dèficit, si no seguim en aquesta línia... i per açò els dic que
pensin que si algun dia d’aquí vuit anys o deu tenen possibilitats
de governar, si algun dia poden governar segueixin en aquesta
línia econòmica, que és l’única que garanteix els serveis bàsics
essencials i açò és així.

En qualsevol cas, repetesc, votarem en contra dels quatre
punts que ens proposen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Per contradiccions, Sra. Rita, vol fer ús
de la paraula? Té vostè la paraula, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al Grup MÉS per
donar suport a aquesta proposició no de llei.

Quant a la intervenció del Partit Popular, bé, li hauré de
desmentir el que ha dit perquè, és clar, o l’han informat
malament des de l’IBISEC o simplement és mala fe, però tot el
que ha estat explicant aquí és un despropòsit, com ja he avisat,
fer-se càrrec, dir que s’ha invertit en la nova escola Maria Lluïsa
Serra quan es va inaugurar per les festes de Gràcia de 2011,
vostès es varen trobar amb una escola feta i pressupostada i al
pressupost, la varen pagar perquè estava allà, home és clar!....,
estava dotada...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, li preg silenci, la Sra. Rita té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

....estava absolutament dotada, perquè si no hagués estat
dotada no s’hagués pogut ni començar, estava dotada i..., ja ho
crec, i després la varen inaugurar vostès, que es facin càrrec
d’aquesta... ja és tenir... moral.

Les inversions que ha fet el Partit Popular a Maó han estat
1 milió i mig d’euros, efectivament, per a la reforma de Sa
Graduada, absolutament res més. Vull dir que tots els problemes
que tenien els centres els continuen tenint: la caldera d’Es Cap
de Llevant; els degotissos del poliesportiu de l’altre institut, del
Pasqual Calbó, absolutament tots els problemes que hi havia hi
continuen essent després de quatre anys. 

Si s’ha fet aquesta inversió en l’escola Graduada ha estat per
un compromís electoral del Sr. Gornés, diputat d’aquesta
cambra la passada legislatura i regidor de l’Ajuntament de Maó,
un regidor que dóna una llicència d’obres a una escola que es
passa per dalt el Pla d’Ordenació Urbana d’aquest municipi,
perquè la fitxa del catàleg està absolutament claríssima i el
catàleg és un document annex, adjunt al pla general, vull dir,
que és indissoluble, i allà hi ha les finestres; unes finestres que,
com molt bé diu vostè, ja no hi eren perquè les va llevar el Sr.
Gornés, de regidor, quan va entrar de regidor, al cap de dos
anys, perquè una va caure, efectivament va caure perquè no
l’havien mantinguda, va caure una i les va llevar totes, les va
llevar totes...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, ... el Sr. Gornés aquesta legislatura, vull dir, que no fa
tants d’anys que hi havia les finestres. El que passa és que ningú
no en va tenir cura absolutament. Bé, és igual, deixem aquesta
història perquè jo crec que els punts que hem presentat són
punts, per tant, que afecten, és cert, una escola, el que passa és
que posa en evidència, posa de manifest la manera d’actuar del
Partit Popular aquesta legislatura en qüestió d’infraestructures
educatives, una manera d’actuar que continuarà igual. 

Ara mateix, aquest anunci de 600.000 euros a finals de
legislatura, que començaran les obres no sabem quan, 300.000
que posa el Govern i ja està, per a una infraestructura que valdrà
5 milions d’euros, això és una inversió? Troben que és una
inversió, senyors i senyores diputades? Açò és fum, això és fum,
això significa que l’escola d’adults no estarà aquesta legislatura
evidentment ni començada ni començada el mes de juny, perquè
dubt que hagin començat a arranjar les teulades, que no hi ha
projecte executiu encara fet d’aquesta escola i, per tant, que no
estarà tampoc la passada legislatura, almanco si governen
vostès, si governam nosaltres altra història cantaria.
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Com vostès han dit aquí moltes vegades, ara ja estaria
arranjat, ara ja estaria arranjat aquest problema perquè la idea
era una altra, i ens hauríem estalviat 5 milions d’euros, perquè
amb el Maria Lluïsa Serra que l’escola ja estava feta hagués
anat Sa Graduada i no ara que tenen només ocupada en tres
classes, estaria Sa Graduada allà i a Sa Graduada s’hagués fet la
reforma que hagués costat açò, 1 milió i mig. i estaria l’escola
d’adults i ja estava, ja estava. I ara, està Sa Graduada mal
ubicada, bé, mal ubicada no, amb desperfectes, mal feta perquè,
a més, quan es posen a fer infraestructures ho fan malament i
l’escola d’adults...

(Remor de veus)

... continua...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... exactament igual.

Per tant, açò és, en resum, el que ha fet el Partit Popular
per...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, vagi concloent, que ja li queda poc temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, Sra. Presidenta. L’únic que es demana, que es demana
des del principi, és que almanco es planifiqui, que almanco es
digui, s’atreveixen vostès a dir a l’escola d’adults quan podran
anar al nou edifici? Diguin-los-ho, diguin-los-ho vostès quin
any o en quin moment podran estar al quarter de Santiago,
diguin-los quan tendran el projecte, almanco, el projecte fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, ja res més, només volia deixar en evidència aquesta
qüestió, prenent com a exemple una escola, però no és només
aquesta escola el problema, sinó que són totes les
infraestructures de les Illes Balears que han patit el mateix
descontrol i falta de planificació des del principi de legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Idò, passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 11359/14.

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.

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

Bones tardes a tots.
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