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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
14641 i 15235/16.

2) Proposició no de llei RGE núm. 15235/16, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
limitació dels deures escolars.

Abans d’iniciar el debat aquesta presidència informa que el
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, autor de la Proposició
no de llei RGE núm. 15235/16, relativa a limitació dels deures
escolars, ha solAlicitat de la Mesa del Parlament, mitjançant
l’escrit RGE núm. 16904/16, que el debat de la dita proposició
no de llei es realitzi davant el Ple de la cambra i no davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Aquesta solAlicitud ha estat acceptada per la Mesa del
Parlament i així va ser comunicat als grups parlamentaris amb
data 1 de desembre.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14641/16, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a garantir que els béns culturals i béns
artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra romanguin a
les Illes Balears.

Així, idò, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 14641/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a garantir
que els béns culturals i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de
Sa Nostra romanguin a les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula l’Hble.
Sr. Maria Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Avui
presentam una iniciativa per demanar al Govern de les Illes
Balears que faci una passa ferma i decidida amb l’objectiu de
garantir que els béns culturals i els béns artístics de la Caixa
d’Estalvis Sa Nostra romanguin a les Illes Balears. 

Com és sabut la Caixa d’Estalvis de Balears Sa Nostra va
acumular durant els seus anys de funcionament una colAlecció
d’aproximadament 5.000 béns artístics, aquests béns són de
gran valor ja que entre les peces es troben obres de pintors molt
rellevants, una colAlecció numismàtica de primer nivell i peces
d’arqueologia i de ceràmica de gran interès.

Però amb el procés de fusió viscut per les entitats d’estalvi
i amb la dissolució de Sa Nostra dins altres entitats
pràcticament ha desaparegut la feina positiva que s’havia fet
tant en obra social com en obra cultural. 

Aquesta situació actual de la caixa ha provocat el temor que
aquestes obres artístiques i culturals puguin sortir de les
Balears. En El Pi consideram que això no es pot permetre i s’ha
fet molt urgent trobar mecanismes que puguin garantir que
aquests béns de valor artístic quedin aquí i puguin ser gaudits
pels ciutadans d’aquesta terra.

Ja en aquest sentit el meu company Josep Melià va fer una
pregunta a la consellera de Transparència, Cultura i Esports en
el Ple de dia 4 d’octubre, davant la pregunta, quines accions
pensen dur a terme amb relació als béns culturals de la
Fundació Sa Nostra? La consellera va assegurar textualment
que “el que hem fet és intentar seleccionar l’obra més
significativa i també la sèrie numismàtica i estam fent gestions
per tal d’intentar protegir-la dins el primer trimestre de 2017".

Des d’El Pi ens alegram que comparteixin aquesta
preocupació, però, com ja vàrem dir aquell dia, intentar
protegir no ens sembla un compromís suficient quan parlam
d’uns béns culturals d’aquestes dimensions. 

Per tot això, ens agradaria comptar amb el suport de tots els
grups per, d’una banda, impulsar la tramitació dels expedients
administratius i l’adopció dels acords que garanteixin que totes
les obres artístiques i culturals que al llarg dels anys va
acumular la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” quedin a
les Illes Balears i puguin ser gaudides pels nostres conciutadans
en colAlaboració amb els consells insulars. 

D’altra banda, pel que fa al punt 2, solAlicitaríem que el
Govern, conjuntament amb els consells insulars, estudiï la
possibilitat d’adquirir part o la totalitat de les obres artístiques
i culturals que al llarg dels anys va acumular Sa Nostra.
Esperem que ens doneu suport amb aquesta proposició no de
llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En el torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Popular
manifestar que coincidim plenament amb la intenció d’aquesta
proposició no de llei, que coincidim amb la seva voluntat,
també que som conscients de les dificultats d’aconseguir aquest
objectiu perquè a vegades una cosa és el que un voldria i una
altra cosa és el que es pot i d’acord des del punt de vista no
només de la disponibilitat pressupostària sinó també que són
béns que són titularitat d’un tercer.

Per tant, creiem que és important des del Parlament
demanar al Govern que faci feina en aquest sentit tenint en
compte les dificultats que tendrà per arribar a objectius
concrets. Per tant, li donarem suport.

Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615235
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616904
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614641
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Laura Camargo, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies també a la Sra. Sureda i a El Pi
per la proposició no de llei a la qual donarem suport des del
nostre grup parlamentari, perquè veiem que el que es demana
és una petició que consideram justa, que consideram tan justa,
volia dir, com la malmesa comissió d’investigació sobre Sa
Nostra que no va passar el necessari tràmit parlamentari per no
haver comptat amb els vots necessaris. 

Crec que en aquest procés de reestructuració i desaparició
de l’antiga Caixa d’Estalvis fins quedar sumida i reduïda a la
irrellevància dins BMN Sa Nostra a l’any 2010, dins BMN, que
posen Sa Nostra, però que sabem que no representa gairebé res. 
En aquest procés, deia, també va desaparèixer tota l’obra social
d’aquesta caixa d’estalvis, que jo crec que era una de les coses
més importants que feia dins la seva política també de servei
ciutadà que representava aquesta caixa. 

Crec que és necessari no perdre la memòria del que va
passar amb la nostra Caixa d’Estalvis de les Illes Balears i pens
també que conservar el seu patrimoni és una manera de
conservar la memòria viva, encara que aquesta comissió
d’investigació que pogués resoldre el per què i el com de la
seva desaparició no s’hagi pogut dur a terme en aquest
parlament, sí em sembla una bona idea que tot el seu patrimoni
artístic estigui a disposició de la ciutadania. Per aquesta raó
donarem suport.

Si bé és així, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
es presentarà una esmena in voce, a la qual ens afegirem,
relativa a un estudi, una avaluació prèvia dels diferents béns per
tal de veure exactament quin tipus d’inversió s’ha de fer en
quins tipus de materials. Per la meva part, res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Bel Busquets, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, de fet, el tema i la
preocupació d’aquestes colAleccions de Sa Nostra és un efecte
colAlateral en tot el que ha passat amb la Caixa d’Estalvis de les
Illes Balears. Per tant, ara hem de fer front, almanco, a protegir
aquest patrimoni cultural i artístic que queda encara, per una
banda, en el fons i, per una altra, en la colAlecció BMN.

Donarem suport a aquesta proposició no de llei presentada
per El Pi, tot i que volem una petita esmena in voce que hem
parlat ja, hem informat amb anterioritat el grup proposant.
Tenim informació que des de la Conselleria de Transparència,

Cultura i Esports han mantingut diverses reunions amb els
representants de l’obra social de Sa Nostra, la Caixa de
Balears, per tal de trobar un futur adequat a la seva colAlecció,
que aquesta estaria constituïda per 450 obres d’art. Al seu torn
també hi ha un altre gran nombre d’obres d’art que estan en
mans del Banc Mare Nostrum, una entitat privada que sumaria
fins a 4.500 obres. 

S’han posat a disposició de la institució els tres museus de
titularitat estatal que es gestionen des de la Conselleria de
Cultura, que és el Museu de Mallorca, el de Menorca i el
d’Eivissa i Formentera, perquè la voluntat és que aquestes
obres puguin estar ben emmagatzemades i ben exposades i que
la ciutadania les pugui gaudir a través bé de mostres
permanents o bé d’altres de temporals, itinerants, etc.

Sembla ser que amb la proposta d’augment de pressuposts
que hi haurà l’any 2017 el Museu de Menorca sembla que serà
el que estigui més preparat per instalAlar en els seus
equipaments aquest fons artístic. 

El que preocupa, però, és la colAlecció que ara és mans del
banc Mare Nostrum, que són aquestes 4.500 obres. És un
conjunt immens i per tant ara no hi ha un espai, que gairebé es
podria dir que hauria de ser exclusiu, per gestionar
museísticament tota aquesta obra. Ara bé, almanco des del
Consell de Mallorca, supòs que els companys que vénen de les
illes podran explicar la visió dels altres consells, que és la
institució competent en matèria de patrimoni a l’illa de
Mallorca, hi ha hagut una actitud activa per tal de protegir el
màxim d’aquestes obres.

I per una banda hi ha aquestes obres que ja ha explicat la
Sra. Sureda, que són aquelles que tenen contrastat valor, que és
la colAlecció de numismàtica i el bloc de la primera meitat del
segle XX, que ja tenen valorat aquest valor patrimonial, i en
canvi hi ha una altra part d’obres que pertanyerien a la segona
meitat del segle XX que per Llei de patrimoni encara no es
poden considerar béns d’interès cultural perquè, entre altres
coses, pot haver-hi l’autor o l’autora que siguin vius.

Per part del consell l’aspecte que tenen complicat és el de
determinar aquest valor patrimonial, i s’està fent aquesta tria,
així i tot, que l’estan fent historiadors i experts. Ara bé, des del
Consell de Mallorca sembla que es podrà fer efectiva aquesta
protecció patrimonial durant l’any 2017. Així i tot la
conselleria ha manifestat el seu compromís d’albergar tantes
obres com es pugui dins les instalAlacions que es gestionen
directament, que són aquests museus que he esmentat, amb
l’objectiu que aquesta colAlecció, fruit de les transaccions
econòmiques dels ciutadans i les ciutadanes al llarg de dècades,
quedin alhora conservades i a l’abast d’aquesta mateixa
ciutadania, perquè un patrimoni que no és accessible és un
patrimoni que no existeix.

Per tant, fent esment a aquesta diferència d’obres que poden
ser d’interès cultural i altres obres que tal vegada no tenen tal
valor artístic, el que proposaríem en el punt 1 és una esmena,
que pas a llegir com quedaria el punt 1: “Impulsar la tramitació
dels expedients administratius i l’adopció dels acords que
garanteixin que les obres artístiques i culturals -i aquí hi hauria
un afegit-, sobretot les que tenen contrastat valor artístic -i

 



540 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 35 / 1 de desembre de 2016 

continuaria el punt igual- que al llarg dels anys va acumular la
Caixa d’Estalvis de Balears Sa Nostra quedin a les Illes Balears
i puguin ser gaudides pels nostres conciutadans, en
colAlaboració amb els consells insulars”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Josep Castells, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És obvi que aquestes obres,
com s’ha dit, són de titularitat privada, però també és obvi que
simbòlicament aquestes obres són del poble de Balears, perquè
evidentment doncs es van anar adquirint durant anys amb els
estalvis de la gent de Balears, perquè aquesta caixa era la Caixa
de Balears, i això ha passat amb moltes altres coses: amb
edificis i altres obres d’art que històricament han estat de
fundacions o altres entitats o associacions, per exemple, i que
al final han acabat formant part del patrimoni de la comunitat
autònoma perquè en el llarg termini històric acaben essent les
institucions que representen el poble les que són hereves
d’aquest patrimoni, i el que hem d’intentar és que amb aquestes
obres d’art succeeixi el mateix.

És obvi -ja se n’ha parlat, s’hi ha fet referència- que hi ha
diverses fórmules de protecció dels béns mobles, com són
aquestes obres d’art, i per tant el que entenem que proposa
aquesta proposició no de llei és que s’apliquin a cadascuna de
les obres les fórmules de protecció que siguin oportunes per tal
de garantir que aquestes obres quedin a Balears i que estiguin
a disposició del poble, que és, com deia, el seu propietari
simbòlic, i per tant que es puguin exposar, i puguin acabar
essent -que seria, diguem, la culminació del procés- doncs
titularitat de la CAIB o dels consells insulars, que és el seu
destí natural. 

Estam totalment d’acord amb aquesta idea, i també creiem
que l’esmena que ha proposat el grup de MÉS per Mallorca
doncs millora la proposició, i hi donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos también daremos
apoyo a esta proposición. Es una pregunta que también hemos
hecho varias veces en el pleno a la presidenta. Además quiero
comentar que dentro de la Fundación Caixa de Baleares, que es
el nuevo nombre de la obra social, está el patronato, donde
dentro hay un representante de la Conselleria de Hacienda, o
sea que tenemos potestad para hacer estas labores. Y también
quiero comentar que mucha de esta obra también fue donada
por muchos ciudadanos de estas islas, y que por lo tanto es

patrimonio de los ciudadanos. Además, qué menos que hacer
esto ante..., me parece una desgracia lo que ha ocurrido con Sa
Nostra del 2007 al 2014, que ha sido completamente liquidada
cuando era el mejor patrimonio que teníamos aquí en Baleares.

Por lo tanto daremos apoyo y también daremos apoyo a la
enmienda, si se acepta, de MÉS per Menorca..., de MÉS per
Mallorca. Gracias.

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Elena Baquero per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda a tothom. Nosaltres
també donarem suport a aquesta iniciativa, igual que a l’esmena
que ens ha comentat la senyora de MÉS per Mallorca, la
diputada de MÉS per Menorca. 

L’altre dia, en una PNL que portàvem aquí nosaltres, ens
recriminava un diputat que portàvem iniciatives de coses o
d’assumptes que sabíem que s’estaven fent, i crec que és
important que els grups parlamentaris en comissió fem aquest
control; bé, més que important és la nostra obligació, és la
nostra obligació controlar el Govern, i és aquí amb aquestes
iniciatives que, tot i saber que s’estan fent, les portem aquí i les
aprovem entre tots, perquè d’alguna manera estem dient al
Govern que hi estem a sobre, que estan molt bé les preguntes
dels grups de l’oposició però que és molt important que aquí
tots els grups estem d’acord amb el que es demana i estem a
sobre dels temes...

Pel que fa a aquesta PNL, per suposat, com no pot ser d’una
altra manera, estem d’acord amb el fet que es conservi tot el
patrimoni i que aquest patrimoni sigui per als ciutadans de les
Illes Balears, per al seu gaudi i per al de tothom que ens vulgui
visitar. La diputada de MÉS per Mallorca ja ha explicat que
tant la Conselleria d’Educació com els diferents consells estan
fent feina, s’estan reunint amb l’empresa, ja tenen diversos
acords, han posat a disposició d’aquesta empresa -són fons
privats- els museus, els tres museus que hi ha, i els consells ja
hi estan fent feina. 

Pel que fa a Menorca, que és d’on jo vinc i del que parlo, el
Museu de Menorca, gràcies a la contractació d’un
restaurador..., i aquí faig un incís. L’altre dia el Grup
Parlamentari Popular, a la compareixença de la consellera, es
queixava i ens recriminava també l’augment de pressupost en
personal; doncs aquest personal és per a aquestes coses, gràcies
a l’augment de personal es poden obrir els museus amb més
horari, es poden contractar conservadors i es poden contractar
guies per ensenyar aquestes colAleccions. L’augment de
personal és per a aquestes coses, no s’obren els museus sense
persones; les persones les necessitem per a això, per poder
mostrar, emmagatzemar correctament, i restaurar les obres que
tenim, per exemple aquestes, i el Museu de Menorca ara està en
disposició, gràcies..., bé, el 2017, gràcies a això, a aquest
augment de personal, estarà en disposició de poder mostrar i
emmagatzemar aquesta colAlecció.
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Per la resta, la diputada Bel Busquets ja ha explicat que el
Consell de Mallorca ja té una part molt definida, que és
sobretot la primera part del segle XX i la colAlecció
numismàtica, i que l’altra el mes de gener ja suposo que la
definirà. I, bé, res més, que estem molt contents que això
s’estigui fent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, vull agrair
el suport de tots els grups parlamentaris. Sabem que és difícil
que es puguin conservar totes les peces, però si no es lluita
segur que no ho podrem aconseguir, i crec que és nostra i del
Govern de les Illes la tasca d’intentar-ho.

Com ha dit la Sra. Baquero també em sembla molt bé que
es faci feina des del Govern. Nosaltres ho vàrem saber a rel de
la pregunta que es va formular, però també som conscients que
d’aquesta manera queda compromès el Govern perquè es
compleixi i es faci.

I pel que fa a l’esmena in voce, l’accept, és evident.
Nosaltres en principi havíem posat totes les obres, però sí que
és clar que s’ha d’intentar aconseguir-ne la majoria, però
sobretot les que tenen aquest contrastat valor. Per tant acceptam
l’esmena in voce. I una altra vegada agraïm el suport de tots els
grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Entenc que podem donar per aprovada per assentiment
aquesta proposició no de llei? Per tant, en conseqüència, queda
aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 14641/16, relativa
a garantir que els béns culturals i els béns artístics de la Caixa
d’Estalvis Sa Nostra romanguin a les Illes Balears.

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