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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors i senyores diputades, començarem la
sessió... ah, que encara no... vinga, vinga, començarem la sessió
d’avui, si els diputats volen asseure als seus seients.

En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Juan Manuel
Lafuente.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Idò passam al primer punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a les preguntes RGE núm.
13487/16 i 13488/16.

Assisteix el conseller d’Educació i Universitats Sr. Martí
March i Cerdà acompanyat de la Sra. Cristina Barrios i
Herranz, assessora, la Sra. Aurora Bonnin i Soler, assessora. 

Abans de donar la paraula al diputat autor de les preguntes
i al conseller em pertoca informar-los que, d’acord amb la
petició del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, RGE núm.
2578/17 i amb l’autorització del president del Parlament,
aquesta sessió de la comissió s’enregistrarà amb el benentès
que el grup parlamentari sol·licitant serà responsable de
l’adequat ús que es pugui fer de l’esmentat enregistrament.

I.1) Pregunta RGE núm. 13487/16, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions pel
mal funcionament de les calderes de l’IES Cap de Llevant.

Per formular la pregunta RGE núm. 13487/16, relativa a
actuacions pel mal funcionament de les calderes de l’IES Cap
de Llevant, intervé el Sr. Josep Castells i Baró, autor d’aquesta,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Conseller, per ser aquí per respondre aquestes preguntes. Bé,
aquesta pregunta, la motivació d’aquesta pregunta és que al
pressupost d’inversions de l’IBISEC per a 2016 es varen
consignar 90.000 euros pel concepte adequació sala de calderes
IES Cap de Llevant. Evidentment, aquest concepte pot donar
a entendre que l’adequació consisteix a donar una simple mà de
pintura i açò evidentment no és així si es coneix la història i si
es tenen en compte tots els antecedents i tots els elements
rellevants que varen envoltar la decisió de dur endavant aquesta
actuació.

Evidentment, si som avui aquí parlant d’això es perquè un
any més hi ha tornat haver problemes amb la calefacció
d’aquest centre i bé, doncs això evidentment són coses que
poden passar en qualsevol centre en qualsevol moment i pot
passar a la casa de qualsevol. El problema d’aquest centre és
que és un problema recurrent que fa molts d’anys que

s’arrossega i tant les famílies com els docents ja n’estan fins al
capdamunt i amb raó.

Per entendre la situació que ens ha portat fins aquí ens hem
de remuntar, com a prop, a l’any 2011-2012, el problema ve de
més lluny, ve de l’any 2005-2006, però a partir de l’any 2011-
2012 l’IBISEC ja va emprendre la solució, la que havia de ser
la solució definitiva d’aquest problema perquè la calefacció
feia anys que no funcionava. 

Es varen canviar els radiadors i es varen instal·lar bombes
de calor per complementar la caldera, però la intervenció va
quedar a mitges, la intervenció va quedar a mitges aparentment,
o segons els arguments donats per l’IBISEC i que estan
documentats, perquè es va acabar el pressupost i quedava per
canviar d’acord amb el diagnòstic que havia fet en aquells
moments l’IBISEC quedava per canviar la caldera, canviar-la
per una de baixa temperatura perquè la que hi havia treballava
a unes temperatures que no s’adequaven al sistema de
distribució de l’aire que s’havia instal·lat i també s’havia de
canviar el sistema de control.

Tot això com li deia està documentat en la correspondència
de l’IBISEC i per tant, la conselleria i a través dels seus òrgans
és perfectament conscient que aquesta obra va quedar a mitges
a l’any 2012. A més a més d’açò es varen detectar problemes
al segellat de la sala de calderes, el que havia fet que en algunes
ocasions s’hagués d’evacuar el centre per presència de fums.

Per tant, i és la conclusió a la qual arribo jo al concepte
adequació sala de calderes significa acabar el que al 2012 es va
deixar a mitges i implica substituir la caldera i canviar el
sistema de control.

També és un indici evident que l’adequació de la sala de
calderes implica tot això que el pressupost que s’hi va
consignar era de 90.000 euros, que és un pressupost important,
i també al cap i a la fi perquè estava dins del concepte
d’inversió, per tant, evidentment, una inversió no pot consistir
a fer una simple posada al dia, sinó que vol dir, en aquest cas
per exemple, substituir la caldera.

Val a dir, i això ho dic en relació amb les preguntes que ja
s’han fet sobre aquest tema al Parlament i les respostes que
s’han donat, que en aquest centre, no sé en altres, però en
aquest centre sempre hi ha hagut contracte de manteniment i
sempre s’ha fet el manteniment per part de l’equip directiu. 

També val a dir que aquest centre sempre i en totes les
ocasions ha manifestat que hi havia el problema que no només
és un problema de domini públic, és a dir, qualsevol persona
que s’encarregui de la gestió de l’educació a Menorca sap que
aquest problema existeix.

Si al 2015 no va haver-hi gaire renou en aquest tema és
perquè realment va ser un hivern molt benigne i amb les
bombes de calor n’hi va haver prou i per tant, no es van
evidenciar o no es van evidenciar de nou i de forma recurrent
els problemes de la caldera.

Amb aquesta crisi de la calefacció que hi ha hagut perquè
evidentment hem passat una onada de fred molt forta i això
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evidentment posa en evidència les mancances que pugui haver-
hi al sistema, pot haver-hi hagut, com li deia, casos de mala sort
o casos en què hi hagi hagut falta de manteniment, però en el
cas de l’IES Cap de Llevant ens referim a un centre que fa
molts d’anys que pateix aquests problemes i, per tant, la
gravetat del problema resideix en aquesta recurrència.

Com que faig fer la pregunta per escrit, la resposta em va
confirmar que realment no s’havia dut a terme aquesta
adequació, per tant, la pregunta que li faig avui és: per quin
motiu aquesta adequació no es va dur a terme l’any 2016 quan
estava prevista?

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta el conseller d’Educació i
Universitats per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Castells, moltes gràcies per il·lustrar-me d’aquesta manera tan
clara, li diré un parell de qüestions. En primer lloc, és evident
que... jo reconec que de 300 i busques de centres, i escaig, que
hi ha a les Illes Balears públics, hem tingut problemes en cinc
o sis centres de forma significativa.

En segon lloc, cal dir que és evident que a l’IES Cap de
Llevant de Menorca hi ha un problema, que a l’any 2016 no hi
va haver cap tipus de problema en aquest aspecte, no es va
manifestar cap problema en el tema de la calefacció. 

En tercer lloc, cal dir que a dia d’avui, i no perquè vostè
hagi fet la pregunta ni molt manco, sinó que està previst i s’han
fet gestions des de l'IBISEC i del delegat territorial de
Menorca, s’han fet tota una sèrie de gestions amb l’empresa de
manteniment i l’enginyer de l’IBISEC per tal de donar una
solució definitiva a aquesta qüestió.

Aleshores en aquests moments s’ha concretat com a
diagnòstic i a partir d’aquí hi haurà una proposta concreta
d’actuació, que hi ha... en aquests moments funciona
mínimament la calefacció del centre amb una certa normalitat,
que manquen tota una sèrie d’ajustaments concrets i aquests
ajustaments implicaran fer una sectorització de l’institut des del
punt de vista de la calefacció per zones, a fi i efecte que no hi
hagi problemes que tota la calefacció pugui arribar a tots els
espais, a totes les aules de l’IES Cap de Llevant.

Per tant, en aquests moments i de cara, una vegada que
acabi aquesta època diguem-ne de l’hivern es farà, es durà a
terme totes aquestes actuacions a fi i efecte que el curs 17-18
tot estigui perfectament articulat i perfectament... funcioni de
forma adequada.

Aquesta serà i és en aquests moments la resposta que li vull
donar. Avui mateix hi ha hagut reunions a l’IBISEC amb la
direcció del centre, també el delegat territorial i la qüestió que
han constatat per part del servei de manteniment, evidentment,

que hi havia un manteniment i que, a partir d’aquest
manteniment, s’ha arribat a aquesta qüestió, s’han d’acabar de
fer una sèrie d’ajuntaments tècnics que jo no entenc, per tant,
no parlaré d’un tema del qual no tenc ni idea de com s’ha de
fer, però sí que la qüestió clau... i això afectava la calefacció a
nivell de tot el centre, és que s’ha de fer una distribució
sectorial, territorial o el que vostè li vulgui dir per tal que pugui
arribar la calefacció a tot el centre d’una forma més o manco
normal, és a dir, sense cap tipus de problemes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el
Sr. Castells, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, gràcies per les explicacions,
Sr. Conseller, però realment la pregunta que li he fet no me l’ha
contestat, que és per què no es va dur a terme una actuació que
estava prevista per a l’any 2016. I això a mi em preocupa
perquè, és clar, si dediquem les nostres energies els
parlamentaris, els membres del Govern a decidir que hi ha una
acció que és urgent, que s’ha de fer i a destinar-hi uns recursos,
em pregunto, perquè després farem en matèria d’una altra
pregunta, és que tal vegada hi ha algun punt de la cadena de
comandament que falla, perquè tal vegada ens trobem que en
aquest espai que és resideix la sobirania popular, on, d’acord
amb el Govern, prenem una decisió i després per algun motiu
algú decideix, que no sé qui és, algú decideix que allò no s’ha
de fer i amb els efectes nefasts perquè, és clar, evidentment
això repercuteix en la ciutadania i la ciutadania ens ha de
demanar explicacions a nosaltres, a vostè el primer. Per tant, el
suposo totalment conscienciat amb aquest problema. A mi
m’agradaria saber en aquests casos on és que falla, per què una
decisió que s’ha pres després no s’aplica. 

També, tot i que jo, evidentment, jo li he de reconèixer que
tampoc no tenc ni idea de calefacció i em sap molt de greu
haver d’arremangar-me, per dir alguna cosa, i intentar entendre-
ho, però jo d’això no hi entenc, però sí que entenc el malestar
de la ciutadania, aleshores, malauradament, no tenc més remei
que intentar entendre. I, bé, és clar, vostè em diu que es farà un
estudi o que s’ha fet, que hi haurà una sectorització.

Jo sincerament crec que el problema que hi ha, pel que jo
sobre el terreny he vist, no és de sectorització, és a dir, tenc la
sensació que aquest problema no es resol i algú en l’estadi
tècnic dóna justificacions per les quals el tema no s’ha pogut
solucionar, perquè a l’any 2012 el problema que hi havia és que
s’havia de canviar la caldera, ara, bé, veig que ara es parla
sectorització i pel problema que jo, ja li he dit, sobre el terreny
m’han explicat, la casuística, el que succeeix realment a les
aules no és que a uns llocs funcioni i a uns altres llocs no
funcioni, és que el sistema de control no funciona, la caldera
s’apaga constantment, la caldera calenta l’aigua massa calenta
pel sistema de distribució de l’aire que es va instal·lar a les
aules i, per tant, aquest és el problema. 

Aleshores li deman... bé, d’una banda li agraesc el
compromís, perquè vostè ha assumit el compromís i això és
molt important, que a l’hivern que ve aquest problema ja no

 



586 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 38 / 16 de febrer de 2017 

existirà, però bé, d’estar-hi a sobre i que realment, evidentment
no vostè directament, però les persones que depenen de vostè
s’assegurin del tot que realment la solució que finalment
s’adopta dóna solució al problema perquè hem estat arrossegant
aquest problema amb diferents explicacions, ara en donam una
diferent de la que es va donar en el seu moment, i, per tant,
doncs bé, com a moixos escaldats ja, doncs, tenim por que es
repeteixi la història i altra vegada aquest pedaç, perquè una
mica el que s’ha fet és anar posant pedaços, no resolgui el
problema de fons. Això és el que em preocupa. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica intervé el conseller,
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. Diputat. Miri, jo tenc
una confiança absoluta en les persones que estan dins la
Conselleria d’Educació, li ho puc assegurar, si no tengués
confiança, evidentment, les cessaria automàticament, i això li
vull dir sí o sí, és així de clar i llampant.

Jo evidentment per venir aquí a contestar avui horabaixa a
aquesta pregunta m’he hagut d’assessorar, jo de qüestions
tècniques i de calefacció idò ja el meu cervell ja no arriba a
tant, vull dir, jo tenc unes limitacions d’edat, de coneixement,
jo som de lletres, etc., i sé el que sé i el que m’han contat i jo
confio en la gent que m’ha contat el que m’ha dit. Per tant, jo
he dit això perquè avui mateix he parlat amb les persones que
han fet aquesta qüestió i aquesta és la informació que m’han
donat.

Què s’han de fer ajustaments respecte de la caldera? Sí,
però no em demani, perquè jo no ho sé ni li sé explicar
exactament quin tipus d’ajustaments perquè evidentment si li
explicàs el que m’han dit segurament hi hauria qualque cosa de
la cadena que fallaria. Per tant, no vull dir una cosa que després
no sigui veritat. He dit que s’han de fer uns ajustaments, que
s’ha de fer una sectorització a fi i efecte que de cara al curs 17-
18 la calefacció de l’IES Cap de Llevant funcioni perfectament
o funcioni d’una forma normal i regular. 

A l’any 16, per les notícies que tenc, fa funcionar
normalment. És veritat que el clima condiciona a vegades
alguns tipus de qüestions, a alguns centres no ha funcionat... als
pocs centres que no ha funcionat ha estat per manca de
manteniment, és a dir, d’anys i panys. Aquí òbviament hi havia
un cert manteniment, però segurament no han donat la clau, la
qüestió clau de com millorar d’una forma específica la
calefacció que hi havia en aquest centre. 

Per tant, jo l’explicació que li he donat és la que m’han
donat i jo confio absolutament en l’explicació que m’han donat
perquè del contrari, evidentment, jo no em puc inventar una
explicació tècnica d’aquestes característiques. Sí li vull dir que
estic convençut que això anirà a millorar la calefacció d’aquest

centre i esperem que sigui un episodi de l’any passat i enguany
i no torni a passar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 13488/16, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions per
a la reparació de la coberta i d’altres de L’IES Pasqual
Calbó.

Per formular la pregunta RGE núm. 13488/16, relativa a
actuacions per a la reparació de la coberta i d’altres de l’IES
Pasqual Calbó, intervé el Sr. Josep Castells, per un temps
màxim de deu minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta altra pregunta a part
que té el nombre de registre molt pròxim a l’anterior també
reflecteix una realitat molt pròxima perquè, no sé si ho saben
vostès, però l’institut, bé, vostè sí segur que ho sap, Sr.
Conseller, l’Institut Pasqual Calbó està al costat de l’Institut
Cap de Llevant i entremig, més o menys, entremig dels dos
instituts hi ha un poliesportiu que pertany a l’Institut Pasqual
Calbó, que des de fa anys té una problemàtica de... se li diu
goteres, però més aviat són riades, diguem, entra l’aigua a... ho
direm en castellà, a raudales, no?, i moltes vegades s’ha
d’inutilitzar, quan plou molt doncs simplement queda
inutilitzada.

Clar, com que aquest període de fred al qual hem fet
referència també va anar acompanyat d’un període molt plujós,
com tots sabem, doncs, aquest problema ha tornat a estar a
primera fila de l’actualitat a Menorca. 

Aquesta coberta es va fer... bé, aquest poliesportiu es va
construir l’any 94, la coberta es va posar l’any 94, mai no s’ha
substituït, bé, això no vol dir res perquè en aquest període
podria haver-se substituït i que hagués funcionat bé, però ja,
com li dic, fa molts anys que s’han d’interrompre les activitats
per inundacions. 

En el pressupost d’inversions de l’IBISEC, el que
comentàvem abans, per al 2016 es van consignar 300.000 euros
en el concepte “reparació de la coberta a les porxades i aula
UEECO de l’IES Pasqual Calbó. Vaig fer una pregunta sobre
si això s’havia duit a terme i la veritat que a jutjar per la
resposta que vaig rebre fora de termini no s’ha fet ni la
reparació de la coberta ni la de la UEECO, tot i que jo tenia la
impressió que l’aula UEECO s’havia fet, però és un dubte que
em queda perquè com que la resposta era telegràfica, doncs, no
sé si és que es varen oblidar de posar-ho o és que realment
l’aula UEECO tampoc no es va fer. No sé, pot ser m’ho podrà
aclarir.

Bé, a resultes d’aquesta actuació es va fer una licitació per
import de 180.000 euros per retirar l’amiant de quatre centres,
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un d’ells era l’Institut Pasqual Calbó, era l’actuació més
important d’aquest lot perquè, perquè evidentment, la
superfície del poliesportiu és una superfície d’amiant molt gran.

El dia 2 de setembre de 2016, perquè aquesta obra es va
licitar, es va adjudicar, el dia 2 de setembre, per tant, és la
informació que jo tenc i que d’alguna manera va motivar també
que jo fes la pregunta per escrit, va sortir una notícia al Diari
Menorca amb el titular “La retirada de amianto prevista en los
centros de Maó se pospone”. En aquesta noticia s’explica que
la conselleria se ha visto obligada a posponer las obras
después de que la empresa adjudicataria no haya iniciado los
trabajos contratados tras cuestionar algunas de las soluciones
técnicas que planteaba el proyecto.

Per tant, malauradament o desgraciadament, va passar
l’estiu, no es va dur a terme aquesta obra per aquest...
aparentment per aquesta problemàtica de la qual es feia ressò
el diari i, bé, dic desgraciadament perquè, clar, en ser un
projecte que consisteix en la retirada d’amiant, en haver-hi
activitat lectiva, doncs, evidentment això s’ha d’ajornar tot un
any. Per tant, s’eternitza el problema que causa tant de malestar
en la comunitat educativa.

Clar, la meva pregunta és, de qui és la responsabilitat que
això finalment no s’hagi dut a terme? Perquè, clar, els polítics,
com passava en el cas anterior, fem la nostra feina, decidim,
assignam recursos, per tant, no és un problema de mancança de
recursos, i després els funcionaris fan projectes, liciten,
adjudiquen i al final hi ha una frustració perquè tot això no ha
servit de res, tota aquesta feinada.

De la notícia entenc, deduesc, que la culpa és de l’empresa,
és a dir, l’empresa no va fer la feina tal com estava previst.
Clar, en aquest cas, en cas que la responsabilitat sigui de
l’empresa la pregunta que li faig és si li demanaran
responsabilitats, perquè si no tenc por que donem a entendre
que no sigui culpa de l’empresa, aleshores el problema estaria
en un altre lloc. 

A mi aquest episodi, i donant per bona l’explicació que
dóna el diari, em fa pensar que la direcció d’obres, en aquest
cas de l’IBISEC, no ha funcionat tampoc com tocava, perquè,
és clar, la direcció d’obres precisament està per orientar el
contractista sobre com ha de dur a terme l’obra, i si el
contractista no la du com toca, que, insistesc, si és per una
causa imputable al contractista doncs s’ha de demanar
responsabilitat al contractista. I això jo he tengut ocasió de
comentar-li-ho, a vostè directament, la impressió que jo tinc i
que és molt estesa en la comunitat educativa de Menorca, que
no és un problema de govern de dretes de ni de govern
d’esquerres; és a dir, hi ha un problema en la direcció d’obres
de l’IBISEC a Menorca, perquè hi ha moltíssimes obres que ha
fet l’IBISEC, tant amb governs d’un color com d’un altre,
insistesc, no és un problema del color de govern, per a mi no és
un problema polític, per a mi és un problema tècnic, però, clar,
evidentment la responsabilitat dels polítics és corregir aquelles
coses que no funcionen. 

Però en aquests moments a Maó mateix tenim diversos
problemes: la claraboia del CEIP Font i Roig, la coberta de
Maria Lluïsa Serra, la flamant nova escola..., ja no tan nova

però, bé, l’última escola que s’ha fet, i sembla que s’haurà de
canviar tota la coberta precisament perquè es va fer malament;
per tant aparentment la direcció d’obra també va fallar de no
estar prou al damunt del contractista perquè es fes com tocava.
O les goteres de Sa Graduada, l’escola Sa Graduada, sense
moure’ns de Maó. Hi ha tots aquests problemes que
evidentment sense poder entrar en una anàlisi de detall fan
pensar que la direcció d’obres no ha estat prou al damunt, i
evidentment... em fa pensar que probablement en les obres
que... tenint en compte que, clar, la major part del personal de
l’IBISEC és a Mallorca, a les obres que es fan fora de Mallorca
tal vegada la direcció d’obra no fa un seguiment prou estricte
per garantir que els contractistes fan les obres amb la qualitat
que tocaria, perquè, ja li dic, sense sortir de Maó estam parlant
de quatre casos on hi ha aquests problemes en les cobertes dels
edificis.

Per tant bàsicament la pregunta que li faig aquí és per què...,
és a dir, si hem de donar per bona l’explicació que va donar el
Diari de Menorca, és a dir, que aquí el contractista es va
escapolir de la seva responsabilitat; i, si no, de qui és la
responsabilitat que no s’hagi dut a terme aquesta actuació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta el conseller d’Educació i
Universitat per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Castells. Miri, jo no som tan agosarat
com per dir “diuen que la direcció de l’obra és qui té la
responsabilitat”. Per fer aquesta afirmació l’ha de fer amb
moltes evidències, perquè del contrari... vostè diu el que diu
però ho ha de demostrar, i jo evidentment, si es demostra una
cosa, prendré decisions. Per tant jo vull dir en aquest aspecte
que vostè ha insinuat moltes coses, ha dit “diuen que diuen”, i
jo en aquest sentit no puc acceptar sense una prova concreta el
que m’està dient.

Segona qüestió. Miri, és evident que aquest centre té un
problema estructural o de fa molts d’anys en el qual
malauradament, per raons en què més o manco podem estar
d’acord amb el que diu Diari de Menorca, no vull entrar en
més problemes, perquè amb aquesta empresa hem tengut altres
problemes en altres centres i per tant i en aquest moment s’està
fent un estudi per demanar alguna responsabilitat o algun tipus
de coses, però hasta aquí puedo leer, com diu aquell senyor.
Aleshores jo evidentment tenc clar que nosaltres havíem fer una
licitació de l’obra; aquesta obra, que per raons que més o
manco coincideixen amb el que va dir Diari de Menorca, no
s’ha pogut dur a terme, i això ha ocasionat les conseqüències
que vostè ha dit.

Per tant què farem nosaltres a partir d’ara? Miri, és evident
que nosaltres tornarem licitar el projecte, projecte que serà més
ambiciós perquè no només serà..., en fi, la teulada, sinó que a
més serà el sòl del gimnàs, i també pintarem tot allò perquè
evidentment, ja que es fa una acció d’aquestes característiques,
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s’ha de fer amb totes les conseqüències. Per tant ja que hi ha
hagut aquest deteriorament pel que ha passat històricament i
perquè l’any passat no vàrem poder fer l’obra que havíem
licitat, evidentment això serà una acció que està acabant de fer
el projecte l’IBISEC, i que de qualque manera jo crec que hi ha
una resposta estructural a la problemàtica que té aquest centre.

Després també hem d’acabar d’arribar a un acord amb
Endesa pel tema de llevar les plaques que hi ha allà damunt el
centre, i a més intentar fer una negociació amb Endesa perquè
el centre pugui treure un benefici d’aquesta qüestió. Per tant en
aquest moment també això és una línia de negociació que s’està
fent a l’IBISEC, i també es traurà a licitació, si no hi ha cap
problema, el tema de l’aula UEECO, que tampoc no s’ha
realitzat. Per tant aquest moments des de l’IBISEC s’està
treballant això i vostè sap que per raons lògiques les obres més
importants que nosaltres feim als centres escolars s’han de fer
bàsicament a l’estiu, que és l’únic moment... És cert que quan
hi pot haver coses que poden coincidir en el temps hem
d’arribar a un acord perquè la realització de l’obra no afecti al
bon funcionament dels centres. Això ha passat a alguns centres
i estam una mica en aquesta qüestió.

Per tant és evident que aquí hi ha hagut un problema d’una
empresa que no va fer el que teòricament havia de fer i en un
moment determinat ja no es pot fer l’obra perquè està en el
curs, però jo crec que això ha estat una oportunitat de fer un
projecte molt més integral i que doni resposta a tota la
problemàtica que té aquest centre Pasqual Carbó en aquest
aspecte que vostè ha parlat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica li contesta
el Sr. Castells per un temps de 5 minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, potser sí que sóc molt
agosarat, però és que crec que els representant de les ciutadania
no hem de ser experts en la matèria per dir que una cosa no
s’ha fet bé, perquè llavors ens trobaríem amb aquesta deriva
tecnicista en la qual al final resulta que, com diu la cèlebre obra
de teatre menorquina, l’operació ha anat molt bé però madona
és morta. És clar, al final tot s’ha fet la mar de bé però resulta
que tenim quatre centres a Menorca que tenen problemes de
goteres amb obres relativament noves. Per tant jo, sí, som molt
agosarat; jo afirmo, i no dic “diuen, diuen, diuen”; no, jo ho
dic, perquè si hi ha quatre centres que tenen problemes
d’aigües, alguns d’ells molt nous, em sembla que és evident que
l’obra no s’ha dut a terme com tocava, i això simplement són
indicis que jo interpreto i faig la meva funció, que és posar...
cridar l’atenció de dir que crec que aquí hi ha un problema i
crec que el problema és tècnic, i crec que evidentment la
responsabilitat dels polítics és corregir aquests problemes.

Clar, si només ens basem en les explicacions, les
justificacions que ens donen aquests tècnics, doncs bé, ens
passa això, que al final tots quedem molt satisfets per les
explicacions, però el problema continua sense estar resolt, i jo
sincerament crec que caldria alguna acció contundent perquè
aquests problemes no fossin tan recurrents.

Respecte de quan fer això, bé, és clar, em sembla molt bé
que el projecte sigui més ambiciós; lògicament s’ha anat
deteriorant, clar, la restauració necessàriament haurà de ser més
ambiciosa, i ho celebro. També és evident que això s’ha de fer
en un moment en què no hi hagi activitat, però com que aquest
poliesportiu està relativament separat del centre, jo suggeresc,
després també d’haver-ho parlat amb els responsables del
centre, que s’avancin els procediments al màxim, al màxim,
perquè si el mes de maig es poden començar les obres i el mes
de maig simplement el centre no pot fer servir aquest
poliesportiu serà millor que no pas que torni passar el que passa
ara, perquè, clar, evidentment l’estiu és un període molt curt;
tan aviat com sorgeixi qualsevol problema ens tornarà a passar
el mateix, que no podran començar les obres perquè és a punt
de començar el curs. Aleshores bàsicament el centre fa servir
aquest poliesportiu, com és lògic, per fer la classe d’educació
física; és una activitat que a partir d’un determinat moment de
l’any es pot fer a l’aire lliure, i jo per tant, si podem començar
ja de forma immediata tots els processos de licitar i es poden
començar les obres el mes de maig i deixar sense ús aquest
poliesportiu, evidentment sempre que això estigui d’acord amb
les normatives, doncs jo crec que faríem bé, faríem bé per
evitar que ens torni passar el que ha passat aquest últim estiu
que, com li dic, bé, és de lamentar que tants esforços que s’han
fet per part de tots al final s’hagin vist frustrats d’aquesta
manera.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica intervé el conseller
per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies pels seus suggeriments, que traslladaré a
l’IBISEC, lògicament.

En segon lloc vull dir que és evident que jo no li he dit de
cap de les maneres que s’hagin fet les coses bé. Vostè no em
mal interpreti; he dit simplement que donar la responsabilitat a
uns o a uns altres això és un tema que jo no faré. 

Li posaré un exemple. L’IES Quartó del Rei d’Eivissa, dos
anys, goteres; qui ha assumit la responsabilitat?, l’empresa, i
hem fet que assumeixi la responsabilitat, i des del primer
moment hem fet que l’empresa faci la..., que és direcció
facultativa. Vostè creu que a vegades és possible controlar tots
els aspectes d’una obra? És molt complicat, jo no som
arquitecte, ni arquitecte tècnic, ni enginyer, ni mestre d’obres,
ni constructor, ni tenc ni idea de res sobre aquest tema.

Però és evident que nosaltres el que sí hem fet, ja que el
Quarter del Rei és un centre relativament jove, de fa 2 anys, jo
la vaig visitar fa unes setmanes, vaig veure les goteres que hi
havia, els problemes que hi havia i hem pressionat a l’empresa,
que això sí que és una política clara d’aquesta conselleria,
perquè faci les reparacions, perquè l’empresa feia el ronsa. I
per tant, nosaltres el que volem és que cadascú assumeixi la
responsabilitat. Per tant, que és de direcció facultativa, que és
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responsabilitat de l’empresa? Això és quelcom que de qualque
manera hem de plantejar.

I li diré més, les darreres..., és a dir, a vegades les obres més
recents que s’han fet a la Conselleria d’Educació, són les que
tenen més problemes, i no és una qüestió de Menorca,
d’Eivissa, o de Mallorca. Per tant, no comencem a dir si la gent
està malament a Mallorca, o a Menorca, és un discurs que no
li compraré, no li compraré perquè també tenim problemes aquí
i, per tant, no és un problema de si l’IBISEC és a Mallorca o
no. Nosaltres a Eivissa no hi havia delegat de l’IBISEC quan
vàrem arribar i ara hi ha un delegat de l’IBISEC.

Per tant, que les coses són millorables? Evidentment que
són millorables, d’això n’estic plenament convençut i la millora
a vegades passa per un control més estricte de les empreses,
que a vegades i cal dir-ho i no ho dic per res en concret, però
a vegades les subcontractes fan molt de mal, quan construïm
coses públiques fan molt de mal.

Per tant, jo li vull dir en aquest aspecte que evidentment
tenim clar quin és el nostre full de ruta amb això. Tenim clar
que al Pasqual Calbó realment s’ha de donar una resposta
concreta, que intentarem que es faci el més aviat possible. Però
en definitiva jo l’únic que li dic, una, que està bé que vostè
afirmi el que afirma, jo no he dit..,. perquè és bo afinar quan
vostè diu coses. Jo no he dit que estigui ben fet, vostè ja ha
donat la responsabilitat d’aquestes coses mal fetes. Li he dit,
direcció facultativa, és la seva opinió i per dir una opinió l’ha
de constatar de forma clara, això és l’únic que li dic. Que hi ha
coses mal fetes, evidentment, a los hechos me remito
evidentment. Jo no estic defensant allò que s’ha fet malament,
l’únic que dic és que la responsabilitat s’ha de mirar
exactament en cada cas de qui és, proves. Simplement l’únic
que vull dir és que tenim clar des de l’IBISEC i des de la
Conselleria d’Educació que les coses s’han de controlar més,
s’ha de fer millor i això és una cosa que hi estam damunt.

Per tant, li agraesc els seus suggeriments, les seves
preguntes, les seves reflexions, el seu argument, la seva
informació, el fet de parlar en nom d’aquesta comunitat
educativa, però també li vull dir que des de la Conselleria
d’Educació també tenim altres informacions i altres tipus
d’informació que ens avalen una mica, o ens donen informació
que a vegades pot coincidir i a vegades no pot coincidir.

Per tant, li agraesc sincerament les seves respostes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I una vegada esgotat el debat de les
preguntes, volem agrair la presència del conseller d’Educació
i Universitat per contestar-les. Moltes gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 764/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del
Regne de Mallorca.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat de la proposició no de llei RGE núm. 764/17,
presentada pel Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES BALEARS, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu
del Regne de Mallorca.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Diputada
Maria Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta. Seré molt breu, perquè crec que està
molt clara la proposició no de llei. L’Arxiu del Regne de
Mallorca ofereix múltiples serveis públics, entre els quals el
servei de reprografia, digitalització, servei de biblioteca,
hemeroteca, taller de conservació i restauració, sala
d’investigadors. Es va gastar un dineral per arreglar i reformar
aquest edifici i a causa del període de rehabilitació, es va reduir
l’horari de nou a cinc els dilluns i els dimarts, i de nou a dues
i mitja passades, dimecres, dijous i divendres, amb els cap de
setmana tancats.

El fet que s’hagi reduït aquest horari, impossibilita als
usuaris a tenir-hi accés. Hem de tenir en compte que hi ha molts
d’investigadors, filòlegs, historiadors, estudiants i que els costa
i és difícil poder accedir-hi.

Des del Grup Parlamentari El Pi el que demanam és que es
modifiqui l’horari de l’Arxiu, així com estava anteriorment, i
que sigui de nou a dues i de quatre a vuit, entre setmana, i els
dissabtes matí també que estigui obert per poder facilitar la
feina a totes les persones que hi vulguin tenir accés per a les
seves investigacions o les seves recerques.

Res més. Esperam tenir el suport de tots els grups
parlamentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Els grups parlamentaris MÉS per Menorca
i MÉS per Mallorca han presentat les esmenes RGE núm. 2568,
2569 i 2570/17. 

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca el diputat Sr. Josep Castells, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sureda, bé vostè tot el
que ha dit és veritat, el que passa que, és clar, no és tota al
veritat, en el sentit que quan es va ampliar l’Arxiu i va passar
d’unes dependències petites a un edifici en condicions, per
acollir les col·leccions i per acollir els fons, automàticament el
personal que hi havia, va quedar insuficient per fer totes les
funcions que han de fer per a la bona conservació i custòdia
dels documents. M’explico.

Clar, abans a la sala de lectura amb un sol tècnic es podia
controlar aquella sala de lectura. En aquests moments això no
és possible fer-ho i s’ha hagut de reorganitzar el personal
disponible que durant els últims anys s’ha anat retallant i ara li
donaré les dades, es va haver de reestructurar el personal
disponible de manera que l’única..., és a dir, estenent al màxim
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l’horari en què aquest personal podia garantir la correcta
administració, custòdia, conservació dels documents, era
aquesta reducció d’horari.

En aquests moments a l’Arxiu, si no estic mal informat, hi
ha 21 places creades, de les quals 15 estan dotades i només 12
ocupades. Ara s’està en procés, gràcies a l’aprovació del darrer
pressupost, en què es va augmentar de forma considerable la
partida de personal de la conselleria, precisament per atendre
els centres propis, entre aquests l’Arxiu del Regne de Mallorca,
s’està en tràmit d’ocupar aquestes tres places més i per tant,
arribar a les 15 places que ja estan dotades.

La idea de la conselleria és ampliar progressivament
l’horari de l’Arxiu, per tant, amb aquest tema estem totalment
d’acord amb vostè. El que seria una irresponsabilitat és
demanar-li al Govern que, no tenint el personal suficient, obri
més hores de les que realment pot atendre aquest personal,
perquè aleshores estarem fent un flac favor als investigadors,
perquè aparentment estarem ampliant-los el servei, perquè
podran accedir-hi més hores, però després resultarà que els fons
no estan custodiats de la forma que toca.

I per això, com jo crec que el que a vostè li preocupa és el
mateix que em preocupa a mi i és que cada vegada es vagi
normalitzant més aquest servei, hem presentat aquesta esmena
conjuntament amb el Grup de MÉS per Mallorca, en què
substituïm el seu redactat, on diu que “es passi a l’horari que hi
havia anteriorment”, a dir “ampliar progressivament, d’acord
amb les disponibilitats de personal, i garantir sempre la
seguretat en la custòdia i conservació dels fons de l’Arxiu”.
Perquè ampliar l’horari sense garantir això, seria una
irresponsabilitat.

De totes maneres, perquè no pensi que el que estem fent és
eludir el compromís de realment incrementar el personal, hem
afegit aquest segon punt, on instem el Govern a proveir el més
prest possible les places vacants de l’Arxiu del Regne de
Mallorca, precisament perquè es pugui obrir el màxim d’hores
possible per a la consulta l’arxiu. En aquests moments la
conselleria considera que durant aquest curs serà possible ja
obrir un parell de tardes i també el dissabte el matí. Sra.
Sureda, també és important, és a dir, la conselleria treballa amb
la idea que amb l’ampliació de personal prevista en el
pressupost d’enguany, es pugui obrir dues tardes i el dissabte
matí.

I hem afegit un punt 3, formulat en clau de futur, que també
em sembla que és molt important, que és..., és a dir, obrir ara,
destinar el personal a tenir l’arxiu obert podria ser pa per a avui
i fam per a demà, en el sentit que la gent estarà molt contenta
perquè podrà accedir a l’arxiu però sempre continuarem tenint
aquest problema d’haver de destinar massa personal a fer la
vigilància de la sala de lectura.

Per açò jo crec que la política que està seguint la conselleria
en aquest sentit és l’adequada, que és destinar el màxim de
recursos a la digitalització dels fons, perquè com més fons
tinguem digitalitzats -pensem que ens últims anys aquestes
feines han quedar reduïdes al mínim, per falta de personal ni
s’han restaurat documents ni s’han digitalitzat documents- hem
volgut afegir aquest últim punt de prioritzar la digitalització

perquè com més digitalitzats estiguin els fons menys personal
es necessitarà per vigilar la sala de lectura, i per tant més
possible serà ampliar l’horari.

Esperam que aquestes esmenes li semblin bé perquè crec
que van en la línia del que a vostè li preocupa, i li don les
gràcies per aquesta iniciativa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la diputada Sra. Isabel Busquets, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com ja bé ha explicat el
meu company de MÉS per Menorca coincidim plenament amb
el plantejament de l’Arxiu del Regne de Mallorca, que ha
d’ampliar el seu horari d’obertura. En efecte, els serveis públics
que s’hi ofereixen són crucials per a la investigació i per a
l’accés al nostre patrimoni documental. Ara bé, amb la plantilla
actual això no és possible. Com ja bé ha explicat, hi ha un
dotació d’una plantilla de 15 persones, 12 de les quals ocupen
el seu lloc de feina i hi ha 3 vacants. D’altra banda, com també
hem explicat, en els pressupostos de 2017 es va aprovar aquest
augment del capítol 1 perquè es dotassin de més personal els
centres propis per tal d’oferir un millor servei, i entre aquests
centres propis hi ha l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

Els horaris es podran anar ampliant a mesura que quedin
cobertes aquestes 15 places, i es calcula que a finals d’abril ja
es podrà obrir dos horabaixes a la setmana i el dissabte al matí,
perquè, com també ha explicat la Sra. Sureda, el canvi en les
instal·lacions..., la situació ha canviat molt de les instal·lacions
antigues a les noves; les antigues eren molt més reduïdes pel
que fa a l’espai, i el servei de sala es podia fer només amb una
persona; ara, amb aquesta renovació de l’edifici -que no s’ha de
veure en un sentit negatiu sinó en un sentir positiu, hi ha un
edifici d’una gran qualitat- s’ha triplicat l’espai de les antigues
dependències, i per tant també requereix un augment de
personal. 

A més també hi ha un altre problema de fons, que també
s’ha explicat en intervencions anteriors: que durant anys no
s’han duit a terme les tasques facultatives oportunes de
descripció, conservació, restauració i digitalització dels
documents, que haurien donat més accessibilitat a les
col·leccions, i per fer front a aquesta necessitat ben important
hi ha la previsió de noves eines informàtiques per facilitar
l’accés al patrimoni, nous ordinadors de consulta, així com
tramitació i posada en marxa d’un contracte per a la
digitalització de documents.

Per tot l’exposat hem proposat aquestes tres esmenes que ja
ha explicat el company Josep Castells, de MÉS per Menorca,
i deixam palesa així l’exposició feta suara.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ara, pel torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Diputada Núria Riera, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Parlamentari
Popular consideram molt encertada aquesta proposició no de
llei. De fet, a més, nosaltres teníem preparada una petició
bàsicament en el mateix sentit i no la vàrem arribar a presentar
quan vàrem veure que ja hi havia una iniciativa per part d’El Pi.
Per tant subscrivim pràcticament tots els seus termes.

Sí volíem afegir, a efectes de complementar un poc el que
s’ha dit, que l’Arxiu del Regne de Mallorca és de titularitat
estatal i gestió autonòmica. S’ha comentat que es va fer una
inversió important i així és, durant els anys 2010 a 2013 va ser
objecte de rehabilitació i de reforma integral de l’edifici per
part del Ministeri de Cultura, que es va fer una inversió de més
a prop de 15 milions d’euros -pensam que és important
destacar-ho- amb la finalitat d’adaptar les seves funcions a les
exigències actuals. Va ser inaugurat el desembre de 2014, i per
tant consideram que és una gran aposta que es va dur a terme
per part dels governs estatal i autonòmic del Partit Popular cap
al nostre fons patrimonial arxivístic i documental. Ocupa una
extensió d’aproximadament 7.000 metres quadrats, amb unes
instal·lacions molt noves, unes instal·lacions que són... bé, ja
s’ha dit, un edifici preciós i a més molt valuós.

Des de la inauguració, a més, es varen millorar recursos
materials i la plantilla per adequar-la a les noves instal·lacions;
de fet els he de dir que a finals de 2014, quan s’havia
d’inaugurar -en concret es va inaugurar dia 18 de desembre de
2014-, i davant les fins i tot protestes, així ho direm
sincerament, del personal que hi havia perquè es considerava
que era insuficient per poder fer front a les noves instal·lacions
i al servei públic que s’havia de donar, es va acordar
incrementar la plantilla. Es varen preveure aquests 15
treballadors més el guarda de seguretat. En el moment de
l’obertura es va ocupar una plaça que hi havia vacant, quatre
més d’auxiliar, ordenança i tècnic de grau mig estaven
previstes, i la resta s’havia d’anar incrementant dins l’any 2015.
Per tant es va deixar previst l’anterior legislatura per part del
Partit Popular aquest personal.

En relació amb l’equipament també és important destacar,
perquè els detalls són importants, que es varen comprar 12
ordinadors, es va adquirir un escàner digital per valor de
30.000 euros, i el 2015 es va preveure un nou servidor per a
tots els terminals. Per tant es va deixar un equipament adequat
i un personal adequat per començar, i es va comprometre el
Partit Popular, o el govern en el seu dia que correspongués, a
continuar millorant aquesta dotació. Per tant si a dia d’avui
encara no hi ha personal suficient no és perquè el Partit Popular
no el preveiés l’anterior legislatura, sinó perquè per ventura hi
ha hagut una falta d’avanç, de millora, per no dir deixadesa,
quant a la previsió que s’havia fet i quant a les necessitats
d’aquest servei públic.

Dit això, aquesta proposició no de llei ens pareix encertada,
com he dit al principi, perquè a més recentment s’han sentit
protestes per part dels investigadors, que consideren necessària
l’ampliació d’horaris, no només per la seva feina investigadora,
que ja és molt important, sinó també perquè aquestes
instal·lacions tan valuoses i a més amb una inversió tan
important puguin ser aprofitades per tots els ciutadans, per la
gent que ens visita i perquè es pugui posar palesa la nostra
cultura i tota la documentació que hi ha allà dins.

Per tant, dit això, el Grup Parlamentari Popular subscriurà
i aposta evidentment amb el seu vot a favor per aquesta
proposició no de llei.

En relació amb les esmenes volem dir que no ens pareixen
encertades perquè el fet de fer una proposta perquè
progressivament es vagi avançant, es vagi millorant o es vagi
dotant de més personal som l’any 2017, ha passat mitja
legislatura, no ens comprometem a res concret a mitja
legislatura que duim avançada, i pesam que això realment no
suposarà cap millora per al Museu de Mallorca, per al Museu
del Regne de Mallorca. Si tenim en compte que quan hi ha
proposicions no de llei on s’insta el Govern en terminis
concrets a fer coses ja ens costa a vegades que es duguin
endavant, si no féssim una aposta més arriscada, agosarada i
amb uns terminis fixats més concrets, el Museu de Mallorca
arribaran les pròximes eleccions i continuarà en la mateixa
situació en què el vàrem deixar nosaltres, és a dir, sense cap
millora d’alçada durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, a mi m’agradaria començar dient
que com a investigadora de la Universitat de les Illes Balears
he estat usuària -en aquests moments no tinc temps- d’aquest
arxiu, i la veritat és que sí que cal dir que aquest projecte
d’ampliació i de renovació, de remodelació, de modernització
de l’Arxiu ha estat una aposta molt positiva per a totes les
persones que ens dedicam a l’estudi de documents.
Precisament, si se’m permet un poc el parèntesi, un dels treballs
que hem desenvolupat allà des de la Universitat de les Illes
Balears ha estat la recollida del Corpus Mallorca, que és una
col·lecció de documents inèdits que ens permeten, des de fa un
temps, és a dir, des del segle XVIII, estudiar el contacte entre
castellà i català, i precisament hem fet també moltes visites
abans i després d’aquesta ampliació modernització d’aquest
arxiu, que és molt important.

Per això com a investigadora, també, sí que em faig ressò
i em puc sumar també a les demandes d’ampliació d’horari
d’aquest arxiu, i no és una qüestió personal perquè jo ara
mateix no estic exercint com a investigadora, però és una
qüestió que crec que afecta moltes persones que no només són
de la Universitat, sinó que es dediquen a altres feines i que han
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expressat la necessitat de fer una ampliació d’horaris. Llavors,
des del nostre grup parlamentari ho hem valorat i estam d’acord
amb aquesta proposició no de llei.

Pel que fa a les esmenes que presenten MÉS per Mallorca
i MÉS per Menorca, estam totalment d’acord amb la necessitat
que aquestes places vacants es convoquin el més aviat possible,
és necessari no només, com s’ha dit, per a la tasca de
digitalització dels documents que això és el que al cap i a la fi
finalment permet una millor arribada i millor difusió de tot el
fons dels arxius d’aquest centre, sinó també per tenir cura, com
deia el Sr. Castells, per poder fer la tasca de vigilància de les
sales a l’endemig i no mentre es fa aquest procés de
digitalització.

Si bé estam d’acord que és necessari convocar aquestes
places vacants i que, a més a més, crec que són, precisament,
aquesta aposta per convocar i per generar altres tipus de feines
que no siguin només les feines del motor principal econòmic
d’aquestes illes, aquesta aposta a la qual donam suport
absolutament i en aquest sentit tal vegada es podria tractar de
mirar d’arribar a un consens, no?, sí que és cert que ha passat
un temps i a més a més després de l’aprovació d’aquesta
proposició no de llei hi haurà sis mesos per tal de poder donar
compliment a aquesta demanda que aquestes places es
convoquin i que es pugui ampliar l’horari.

Llavors, si es pot incloure com a esmena in voce la
possibilitat del compromís que aquestes places vacants es
puguin cobrir en el termini, des de l’aprovació d’avui, d’aquí
a sis mesos, nosaltres donaríem suport i aprovaríem també les
esmenes, en el cas que la Sra. Sureda estigui disposada a fer-ho
així i a incloure-ho.

Res més, només em volia afegir a la consideració d’aquesta
proposició no de llei com a una qüestió necessària com a part
també d’un col·lectiu d’investigadors d’aquestes illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos también daremos
apoyo a esta iniciativa, de hecho el Archivo del Reino sufrió
una gran remodelación y una gran inversión muy importante
justo para mejorar todo el servicio, un servicio que ahora no se
puede dar así como se requiere para esta gran inversión por
falta de personal, una falta de personal que ya se tiene previsto
que se necesita, puesto que hay tres plazas vacantes.

Por lo tanto, queremos que estas plazas se otorguen y que
el archivo funcione como se merece. Por lo tanto, apoyamos
proposición.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, nosaltres també donarem suport a aquesta PNL, també
pensem que l’horari és totalment insuficient, dues tardes obert...
bé, dues tardes no, fins a les cinc, no n’hi ha prou i sobretot si
els dissabtes tampoc no està obert. És una institució pública i
la gent té dret a accedir-hi, amb aquest horari difícilment les
persones que treballen i siguin investigadors o no podran
accedir-hi i queda restringit l’ús a molts poques persones.

A part que per a la gent de la resta de l’illa, a Mallorca hi ha
unes quantes persones que són... que voldrien ser usuàries
d’aquest servei, se’ls fa quasi impossible les consultes, és molt
difícil.

A part també hi ha el Fons Lul·lisme, no sé si el mateix de
què parla la Sra. Camargo, aquest fons que és molt interessant,
consta d’unes 86 planes, fulletons o documents sols i... -no és
el mateix-, i que bé, és molt gros i és clar, és molt... és de molt
interès per als investigadors. Si ens fixem, si anem a la pàgina
web i ens fixem en les notícies veiem que la darrera entrada és
la de l’any passat, del Dia de les Illes Balears, això constata la
manca de personal que té aquest centre.

Sabem, per altra part, que la conselleria està disposada
totalment, està assabentada i està molt preocupada per això,
sabem que al pressupost d’aquest any ja consta una plaça més,
dotar-lo d’una plaça més, i de totes maneres, com la proposta
tampoc no diu quan, tampoc no ho veiem malament, retornar-
ho a l’anterior, tampoc no diu en un mes, en dos o en cinc,
llavors nosaltres votarem a favor, accepti o no accepti totes les
esmenes que s’han anat dient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si
podem continuar. Podem continuar.

Així continuam i pertoca la intervenció del grup proposant
per fixa la posició i assenyalar si accepta les esmenes, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment, Sr. Castells, que dic la veritat i vostè també l’ha
dit, en els pressuposts d’enguany es varen crear, es varen dotar
15 places, per tant, com s’ha dit hi ha sis mesos perquè es
puguin fer els concursos i es pugui posar aquest personal i obrir
en aquest horari. 
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Jo la primera esmena no li puc acceptar perquè, què vol dir
“progressivament”? Què és d’aquí a final de legislatura? Hi ha
hagut quasi, quasi dos anys i a partir d’ara tendrien sis mesos
o el Govern té sis mesos més per poder establir aquest horari.
Ja s’ha dit que dins l’abril es feia comptes que s’obrís dos
capvespres i els dissabtes el matí, per tant, no crec que sigui
massa complicat en un termini posterior que s’obri en els
termes que la proposició no de llei demana.

Pel que fa a les esmenes número 2 i número 3, sí que les
puc acceptar perquè la número 2 encara força més el Govern,
com que ha acceptat l’horari, força més a obrir, a substituir, a
proveir les places vacants que, com s’ha dit, estan dotades al
pressupost i són tres. I el tema de la digitalització, s’ha de
prioritzar? Sí, però crec que ho digui... com ha dit la Sra.
Camargo, als investigadors que si tanmateix no poden anar a
l’arxiu a fer-hi feina, la gent que hi ha allà pot digitalitzar de la
mateixa manera.

Per tant, com dic, l’esmena que fa referència al punt 1, la
2568, no li accept, i les restants, la 2569 i la 2570, que
complementen i amplien la proposició no de llei, no tenc
problema en acceptar-les.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En conseqüència, acabat el
debat, passam a votar la proposició...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta, si em permet... li demanaré un
minut per..., un recés d’un minut per decidir el sentit del vot
tenint en compte que no s’accepta la nostra primera esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò tenen un minut per debatre.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 764/17,
amb les dues esmenes incorporades, la 2569 i la 2570.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sra. Presidenta, vull demanar votació separada, no vull
demanar res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

La proposant accepta la votació separada. 

Passam a votar la primera, que seria la... la proposició no de
llei sencera, són... la 764/17.

Vots a favor?

(Remor de veus)

11 vots a favor.

Vots en contra? 

Abstencions? 2 abstencions.

Passam a votar... aquesta, les esmenes 2569 i 2570.

Vots a favor? 

S’aprova per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 764/17, amb les dues esmenes 2569 i 2670, relativa
a ampliació de l’horari de l’Arxiu del Regne de Mallorca.

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