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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyors diputats. Començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, Maria José Ribas substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, si no hi ha més substitucions, passam a l’únic
punt de l’ordre del dia que consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3064, 3257 i 3749/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3064/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a menjador
escolar a Sant Joan de Labritja.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3064/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar de Sant Joan de Labritja.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. Bé,
nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular, vàrem presentar
aquesta proposició no de llei en base a un acord que va adoptar
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, com saben vostès per
unanimitat, sobre la necessitat de crear un menjador escolar en
el municipi, un acord que es va adoptar per l’ajuntament en Ple
dia 2 de juliol de 2015, per tant, ara ja fa quasi un any. 

També en novembre de 2016, a resultes d’una pregunta
parlamentària feta per una diputada del Grup Popular, el
conseller d’Educació va contestar que apostava per aquest
servei de menjador escolar, igual que per altres serveis que
ajuden a la conciliació laboral i familiar com són escoletes
matineres, activitats extraescolars, i aquests menjadors és una
d’aquestes mesures que ajuden a aquesta conciliació. Per tant,
apostava per aquests serveis. 

A més, ens va informar que a principis de legislatura hi
havia hagut disset menjadors a Eivissa i que actualment hi
havia vint menjadors, però resulta que cap d’aquests vint
menjadors està en el municipi de Sant Joan. Per tant, resulta
que a l’illa d’Eivissa hi ha un municipi que no té menjador
escolar i que afecta més de 60 famílies que necessiten aquest
servei. D’acord amb aquesta reivindicació, les associacions de
pares i mares de Sant Joan han signat un document i l’han
dirigit al conseller demanant aquest menjador escolar, i a dia
d’avui encara no tenen una resposta ferma. 

Nosaltres, com a Grup Parlamentari Popular, pensam que
en matèria de conciliació s’ha de fer una política de gestió, no
només de gestos, per tant, presentam aquesta proposició no de
llei perquè es compleixi aquesta petició i la mantenim, tot i que
hem vist pels reculls de premsa que dia 16 de març el conseller

d’Educació va comentar que veia viable la possibilitat de fer
aquest menjador escolar de cara al curs vinent en el Col·legi
Labritja en concret. Però consideram que és un servei
necessari, consideram que la nostra proposició no de llei era
anterior a aquest anunci del conseller i que per ventura és a
resultes d’aquesta mateixa petició feta pels pares i feta pel Grup
Parlamentari Popular, ens estimam més mantenir aquesta
proposició no de llei per tenir la seguretat que es farà aquest
menjador escolar el proper curs al municipi de Sant Joan de
Labritja.

Per tant, presentam aquesta proposició no de llei i demanam
el suport de la resta de grups parlamentaris. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula el diputat Salvador Aguilera,
per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em sembla que
personalment seré molt breu i la resta de portaveus també,
perquè, bé, la Sra. Riera ja ha fet una contextualització perfecta
sobre aquesta reivindicació històrica de fa ja un parell d’anys
del municipi de Sant Joan i, a la fi, sincerament, no sé què més
dir perquè, com ja ha comentat, el conseller Sr. March ja ha
anunciat que aquest menjador serà una realitat per al curs
següent i esperam i desitjam que per fi a l’illa d’Eivissa
tenguem ja a tots els municipis un menjador, però sempre, idò
bé, sabem que hi ha moltes necessitats a les diferents illes, com
ja hem parlat i venim durant mesos i setmanes sessió rere sessió
fent presents les necessitats dels nostres estudiants i de la
societat en aquest nivell i, bé, nosaltres donarem suport a
aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la diputada Bel Busquets, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, però som de MÉS per
Mallorca. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó. MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No passa res, és una rectificació. 

(Remor de veus i algunes rialles)
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Ens trobam davant una altra iniciativa del Grup
Parlamentari Popular que demana sobre un tema que ja està
solucionat, el menjador al municipi de Sant Joan de Labritja ja
compte amb l’informe favorable de l’IBISEC, les obres
començaran aquest estiu i el setembre de 2007 hi haurà un
menjador en funcionament. Per tant, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Ara anava a dir que no som sucursal de
ningú, però bé. Nosaltres estam d’acord amb aquesta
proposició no de llei, el que sí és cert és que ens faltava una
mica d’informació perquè, essent conscients que hi havia tres
escoles allà, a veure si s’havien de fer obres per a una cuina,
una sèrie de dubtes que volíem que avui ens quedassin resolts,
però atès que el posicionament és també que així sigui, no
tenim cap dubte que votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és obvi que sempre amb aquest
tipus de proposicions no de llei que impliquen una despesa
sempre és un problema o sempre és problemàtic, doncs, saber
d’on es treuran els doblers i en contra de què anirà una despesa
d’aquest tipus, però en aquest cas, tal com ha dit la Sra. Riera,
el Govern està mans a l’obra, per tant, vol dir que té doblers per
fer-ho. Per tant, compartim totalment la idea que es generalitzin
els menjadors escolars i que les famílies disposin d’aquest
recurs per a la conciliació de la vida laboral i familiar. Per tant,
hi votarem a favor.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, desde Ciudadanos también votaremos a favor, de hecho
ya ha sido aprobado por unanimidad a petición del
ayuntamiento. El Govern también parece ser que ya ha iniciado
al menos la licitación de las obras. Por lo tanto, obviamente
daremos apoyo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Enric Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, des del Grup
Socialista, pensam també, com s’ha dit, que els serveis de
menjador són uns serveis molt importants dins la vida escolar
i especialment pel tema de la conciliació, com ja ha fet aquí
esment la Sra. Riera, i dir-li que el Govern s’ho pren molt
seriosament aquest tema de la conciliació i, precisament,
impulsa totes les polítiques d’ajudes de menjadors, de beques
de menjadors, que han augmentat considerablement, i, per tant,
és una aposta per impulsar tant les beques de menjador i
ampliar el nombre de gent que rep beques de menjadors,
ampliar les beques de menjador a la concertada i fins i tot
canviar la gestió d’aquestes beques de menjador. Per tant, crec
que l’aposta és clara per a la conciliació a través de serveis
complementaris com són les escoletes, l’escola matinera i els
menjadors.

A Sant Joan, des de fa un parell d’anys, ja es demana que hi
hagi un menjador, que no hi ha. També li he de dir que, des del
Grup Socialista d’Eivissa, nosaltres pensam que la localització
del menjador a Sant Joan de Labritja no és precisament la més
idònia, però, atès que hi ha possibilitat per part del Consell
Escolar que ho ha acceptat, pensam que és una iniciativa que fa
falta. Està clar que ja s’ha iniciat la redacció del projecte, ja
s’han donat les passes tècniques, ja es pensa a veure com
pressupostam, com es fa l’arranjament aquest estiu i, per tant,
posar el funcionament a partir de 2017-2018. És a dir, és una
iniciativa que està en marxa i, per tant, no podem d’altra
manera que donar-li suport.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contradiccions
el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu. Només agrair el
suport dels grups parlamentaris a aquesta proposició. Amb
relació al que es comentava de les despeses que poguessin
ocasionar aquestes obres, recordar, que no hi havia pensat en
la meva intervenció anterior, que nosaltres cada any en el
pressupost de la comunitat autònoma hem presentat, en concret
durant dos anys seguits, unes esmenes amb partida
pressupostària per preveure aquestes actuacions en base a les
previsions que es feien pel Grup Popular amb els nostres
representants que hi ha a Eivissa, allà al municipi, per tant, sí
havíem fet propostes concretes de les quanties. Però en tot cas
hem vist que a més la conselleria ha trobat la partida adient, ens
alegram que es pugui posar en marxa i ens alegram que hi hagi
aquest suport per part dels grups parlamentaris.

Gràcies.

 



708 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 46 / 27 d'abril de 2017 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ja acabat el debat, passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 3064/17.

Vots a favor? 13 vots a favor.

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 3064/17, relativa a menjador
escolar a Sant Joan de Labritja.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3257/17, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la publicació
urgent de la taxa de reposició de personal al servei de
l’administració pública.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3257/17, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a publicació urgent de la taxa de reposició
del personal al servei de l’administració pública.

Per a la defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Enric Casanova, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo en aquesta proposta
volia ser breu, volia ser breu perquè aquesta proposta, en
principi, es pot dir que ja està una mica endarrerida, però hem
pensat que, malgrat haver canviat les coses, les circumstàncies,
des que es va registrar, havíem de parlar-ne perquè crec que és
important parlar de la taxa de reposició com a concepte i tot
allò que ha passat.

Aquesta PNL es va presentar per part del Govern central, hi
havia tota una sèrie de limitacions en poder fer efectives les
oposicions. Durant anys ha estat posada la taxa de reposició,
una taxa de reposició d’efectius que al principi era d’un 10%,
altres anys ja s’ha modificat per a determinats col·lectius per
poder arribar al cent per cent. El que passa és que amb l’excusa
de la taxa de reposició passaven dues coses, una que hi havia
un nombre de places, un nombre de places que està limitat, per
tant, no podem créixer les plantilles, les plantilles no poden
créixer el nombre d’efectius conforme un voldria, sinó com ens
deixen. I per tant, això ha limitat també els serveis, és a dir, per
una banda, demanem més serveis, demanem més efectius i, per
l’altra banda, anem limitant poder posar aquests efectius.

Això a més a més anava lligat als pressuposts generals de
l’Estat i aquest és el motiu d’aquesta PNL. Aquesta PNL es va
presentar per dos motius, un que són els que s’exposen en la
resolució. Un, que la taxa de reposició ja està quedant obsoleta,
per tant, es demana que s’elimini, que s’elimini d’una vegada.
Jo crec que ja són prou majors d’edat, tant les autonomies, com
els poders municipals, per poder decidir quina política de
personal volen tenir i per poder gestionar l’administració. I per
tant, com que necessitam no sols més docents, sinó també més
personal de serveis, ahir parlàvem que necessitàvem més ATE,
que es necessiten més PT, es necessita disminuir les ràtios, és
a dir, necessitem més personal i per necessitar més personal

hem d’eliminar un dels elements que ens llastra a l’hora de
poder determinar quant de personal tenim.

Per tant, crec que aquesta taxa de reposició ha quedat
obsoleta i per tant, el que hem de fer és eliminar-la d’una
vegada i que cada autonomia decideixi, dintre dels seus criteris,
quina és l’oferta pública que ha de fer, en funció dels serveis o
de la qualitat de serveis que volen donar. Perquè el que no
podem fer és, per una banda, limitar l’accés a la funció pública
per part de molta gent, limitar les places i, per altra banda,
demanar que s’augmentin els serveis i que s’augmenti el
personal per practicar aquests serveis. Per tant, crec que és el
moment de demanar al Govern central que doni una passa
endavant i elimini aquesta taxa de reposició.

I per altra banda, també dir que aquesta taxa de reposició
s’havia lligat als pressuposts generals de l’Estat i el Partit
Popular fins i tot va estar jugant en certa manera amb aquesta
taxa de reposició, demanant que s’aprovessin els pressuposts
generals de l’Estat per poder..., que les comunitats autònomes
convocassin oposicions. Això clar, ha reduït les places
d’oposició que es convocaran enguany, perquè sols s’han pogut
convocar les places d’oposicions de la taxa de reposició dels
dos anys anteriors, les places d’abans, com que no s’havien
convocat oposicions per part del Partit Popular, s’han perdut,
i, per tant, són efectius que han deixat d’accedir a la funció
pública perquè no s’ha volgut convocar les oposicions
pertinents, perquè les taxes de reposició limitaven el nombre de
places. I ara se n’han fet poques.

I per això el que demanem és que una, s’elimini i si no
s’elimina, que es deslligui dels pressuposts generals de l’Estat.
Per què? Perquè els pressuposts generals de l’Estat tenen una
tramitació i tenen una negociació a nivell estatal i la funció
pública, els serveis nosaltres els donem aquí i per tant, hem de
poder decidir quina és la nostra funció pública, com volem
gestionar el nostre personal, com volem gestionar la nostra
administració i hem de poder decidir abans de tot, sense
sotmetre’ns al xantatge per part de l’administració central.

Per tant, el que demanem és la proposta aquesta de llei que
diu, a “fer les modificacions necessàries per eliminar la taxa de
reposició d’efectius del personal al servei de l’administració
pública i alliberar així  la possibilitat que les diferents
administracions públiques puguin adaptar la seva oferta
d’educació pública, en funció de les seves necessitats i
possibilitats financeres reals i adequades, per poder donar els
serveis públics de qualitat.”

I el punt dos, que va referit a l’altra banda, és que “un reial
decret fixi la taxa de reposició d’efectius per al 2017, per poder
avançar en els processos selectius de personal d’accés a la
funció pública, especialment a funció pública docent.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Núria Riera, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular pensàvem que el Partit Socialista retiraria
aquesta proposta, perquè ells mateixos han dit que és una
proposta que ha quedat totalment desfasada i la veritat és que
és innecessària i improductiva. Desvia l’atenció de l’important
i és la necessitat que surtin endavant els pressuposts generals de
l’Estat del 2017. Per tant, al que realment hauria d’instar el
Partit Socialista és que es doni suport a aquests pressuposts,
perquè pugui continuar la inversió, la creació de feina, la
recuperació econòmica. I no parlar d’una taxa de reposició
d’efectius, quan s’ha aconseguit ja un acord històric entre el
Govern de l’Estat i les forces sindicals que representen els
treballadors, perquè surti endavant l’ocupació pública.

Però bé, veig que es manté, nosaltres farem la nostra
intervenció.

En relació a la taxa de reposició d’efectius, supòs que saben
vostès que existeix des de l’any 2002, vull dir que no és cap
situació especial que hagi creat el Govern del Sr. Rajoy. Si
precisament qualcú va retallar la reposició d’efectius va ser el
Sr. Zapatero, que la va davallar al 30%, fins i tot la va arribar
a eliminar, quan a l’any 2010 va retallar el sou dels funcionaris
amb un 5% de mitjana, no un 5%, un 5% de mitjana, n’hi ha
que se’ls va retallar fins al 7%.

Actualment estan en un cent per cent igual que altres etapes
que ha governat el Partit Popular i no ha impedit a més la
recuperació econòmica, o altres etapes que han governat altres
partits. I a més, a part d’estar al cent per cent hi ha una sèrie de
sectors que estan exonerats, en base a què presten uns serveis
essencials. Vull dir que en aquest sentit la taxa de reposició
d’efectius no impedeix que continua recuperant-se i renovant-se
l’administració, en aquells sectors que siguin necessaris, que hi
ha jubilacions i en aquells que tenen serveis essencials.

Per altra banda, en relació amb l’acord històric, que
determina que aquesta proposta a més quedi totalment
desfasada i mancada de sentit, hem de destacar que els
mateixos sindicats han destacat que ha estat un acord històric
en matèria d’ocupació pública, és un acord que ha afectat el
conjunt global de les administracions, l’administració general,
l’administració autonòmica i l’administració local, que ha
afectat tots els empleats, perquè afecta funcionaris, estatutaris
i laborals, de qualsevol tipus de vinculació fixa o temporal i a
tots els sectors, educació, serveis socials, justícia, sector
penitenciari, etc.

És un acord que suposa l’inici d’un procés que habilita la
reducció de la temporalitat en més d’un 90%, que estabilitzarà
més de 250.000 empleats públics amb contractes a dia d’avui
no fixos, 130.000 treballadors de la sanitat pública, o 100.200,
i, a més, on el Govern permetrà a les comunitats autònomes
convocar tota l’oferta de places, per exemple docents, també
les universitàries, abans que s’aprovin fins i tot els pressuposts
generals de l’Estat del 2017.

Per tant no entenem per què es manté aquesta proposta. És
un acord històric, qualificat, com he dit, així pels sindicats,
perquè convertirà en fixos molts d’interins i permetrà, al llarg

d’una sèrie d’anys, en tres anys, reduir la interinitat a nivell
nacional a un 8%. Contempla, a més, una oferta pública de
67.000 places noves, 19.000 en administració general de
l’Estat, 29.000 en les comunitats autònomes, i al voltant de
20.000 a les entitats locals. Permetrà també reposar totes les
baixes amb taxa de reposició al cent per cent, i, com deia, els
sindicats han valorat positivament de forma clara aquest acord.

Per tant, com deia, no entenem per què el Partit Socialista
manté una proposta; supòs que és perquè ja la tenia presentada
i..., no ho sé, donar una mica de joc a la seva oposició a les
polítiques d’impuls que es fan des del Partit Popular. Nosaltres
la convidam a retirar-la, consideram que si no la retira el que fa
és una demagògia política d’una solució ja donada per part del
Partit Popular, per part del Govern, i que intenta qüestionar i
posar pals a les rodes a un acord que els mateixos sindicats que
representen els drets dels treballadors no han qüestionat sinó
que, al contrari, han considerat d’històrica, i a més així ho han
notificat a tots els funcionaris, fins i tot els he dir que per escrit.

Per tant nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta
perquè consideram que no té cabuda ni té lloc en aquesta
comissió. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la diputada Laura Camargo,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari
trobam, d’aquesta proposició no de llei que planteja el Partit
Socialista, trobam que és adient mantenir sobretot i
especialment el punt 1, en el qual es fa al·lusió a l’eliminació
d’aquesta taxa de reposició d’efectius de personal de
l’administració pública que ha quedat clarament, com ja s’ha
explicat, obsoleta.

I un poc en línia del que ara deia la diputada Riera sí que
trobam que el punt 2 pot ser que hagi quedat un poc desfasat
després d’aquest acord que ara s’esmentava. En tot cas per part
del nostre grup parlamentari, atesa la importància que s’elimini
aquesta taxa de reposició per tal de tenir la possibilitat que
s’alliberin més places a les administracions públiques locals,
donarem suport a la proposició no de llei. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar a la
comissió havia promès fer avui un perfil baix i estar tranquil·la,
però no puc deixar de contestar a la Sra. Riera, no ho puc
deixar. Ja sé que la PNL és presentada pel Grup Socialista,
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però és que em vessa (...). Si el Partit Socialista retira
aquesta..., imagín que no retirarà aquesta proposició no de llei,
així com vostès no varen retirar la dels ATE, quan és una cosa
que ja està fent el govern, l’altre dia en plenari. Per tant que
cadascú faci la seva feina, com vostè molt bé va dir, i que
cadascú mantengui les proposicions no de llei així com trobi.

A principis d’any es va manifestar un altre cop la manca de
voluntat del Govern espanyol de resoldre un dels problemes ja
creat pel Govern balear en l’àmbit educatiu durant l’anterior
legislatura, la inestabilitat de la plantilla docent. Les Illes
compten amb una mitjana d’interins docents del 32,9, la més
elevada de tot l’Estat. La passada legislatura no es va obrir cap
convocatòria de personal docent, el que ha suposat l’eliminació
de places estables de feina per als professors i les professores
dels diferents centres educatius de les Illes. La previsió del
govern dels acords pel canvi és donar resposta a aquestes
necessitats i a les demandes del sector educatiu amb l’obertura
de dues convocatòries: la de l’any 17 i la de l’any 19. Així la
previsió per a enguany era de cridar a oposicions uns 450 futurs
docents corresponents a les taxes de reposició dels anys 2015
i 2016, una xifra que tot i que hi hagut aquest darrer acord in
extremis, històric i meravellós, com ha explicat la Sra. Riera, ha
quedat reduïda en 200 places corresponents a 2017, i a més a
més estava fet amb una mena de xantatge lligat a l’aprovació
dels pressupostos generals de l’Estat. Al darrer moment es va
desdir i hi va haver aquest acord, però així i tot hem de dir que
arran de la política del ministre Cristóbal Montoro i arran
d’aquest acord in extremis, així i tot se’ns ha obligat a convocar
només aquest màxim de 257 places.

En el moment de ratificació ja hem de recordar que les
convocatòries d’oposicions en educació s’han de fer a finals de
juny i mes de juliol per tal de garantir la normalitat de l’inici
del curs escolar, i per tant no hi havia temps material possible
de canviar aquesta organització. Aquesta qüestió afecta
negativament no només les persones que aspiren a accedir a un
lloc de feina estable, sinó també a l’organització de tot el centre
i la comunitat educativa, ja que no es garanteix l’estabilitat
necessària de les plantilles per poder garantir alhora la qualitat
pedagògica de l’escola pública. 

Venim de..., hem parlat molt ara d’aquesta taxa de
reposició, però també podríem fer esment a una mancança de
finançament que no permet fins i tot disposar de tot el personal
i totes les millores que voldríem per al sistema educatiu.

Per tot això donarem suport a aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, crec que
aquesta espècie, i ho posaré entre cometes, de xantatge estatal
entre partits pel tema de pressuposts i taxes de reposició, crec
que és una vegada més aquest “i tu més”, i per desgràcia aquí

tenim que les coses segueixen igual, i per desgràcia igual de
malament, perquè no ens arriba el que ens ha d’arribar i pens
que això és intolerable.

També pens que és intolerable que només en educació
tenim quasi un 40% dels docents que són interins, i creim que
en aquestes condicions no tenen una estabilitat laboral, familiar
ni personal així com pertoca, i s’ha d’intentar solucionar. En el
tema dels interins nosaltres ja vàrem presentar una proposició
no de llei també per intentar arreglar un poc la seva situació, i
sincerament, ja sigui pel Sr. Montoro o per la Sra. Cladera o
per tots dos, ens costa molt fer passes endavant en aquest sentit.
A posta crec que el meu company, el Sr. Jaume Font, moltes
vegades diu “anem als tribunals a veure si ho solucionam o, si
no, que els representants que tenim les Illes a Madrid facin la
feina així com pertoca i defensin els interessos dels illencs així
com pertoca”.

Evidentment donarem suport a aquesta iniciativa, perquè
volem reduir les taxes d’interins a les Illes, tant dins el món
educatiu, dins l’ensenyament, com a l’administració en general,
i esperem també que una vegada aprovada aquesta proposició
no de llei no quedi en paper banyat i es defensi així com
pertoca a Madrid perquè ens escolti.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, presidenta. La proposta que ens porta avui
el Sr. Casanova d’alguna manera s’adreça a una problemàtica
que moltes vegades ens veiem obligats a tractar pels resultats
nefastos o pels efectes nefastos que té sobre el funcionament de
la comunitat autònoma, que és l’abús que fa l’Estat de títols
competencials que en nom de la coordinació general i de
l’harmonització, i de les bases... i d’establir unes bases
igualitàries per a tot el sistema fa que tingui com a resultat una
eliminació de les competències de les comunitats autònomes i
també de les entitats locals. A través d’aquests títols
competencials l’Estat estableix uns mecanismes de control,
estableix sostres de despesa, estableix taxes de reposició... que
al final acaben buidant de contingut les competències
imprescindibles per poder fer una política. 

En aquest cas, amb la problemàtica que ens porta el Sr.
Casanova de les taxes de reposició concretament aplicades al
sistema educatiu, ens trobem que hi ha una mesura que no
suposa cap despesa perquè igualment hem de pagar els sous
dels funcionaris interins, i en canvi pagam un preu altíssim en
termes de falta d’estabilitat en el sistema, i això també podem
dir-ho de les entitats locals també, que tenen el mateix
problema, és a dir que moltes tenen un superàvits, tenen una
capacitat financera totalment de sobres per fer front a aquesta
consolidació del personal i per culpa d’aquesta mesura, que el
que fa és, com es diu en castellà, cortar por lo sano, doncs
deixa totalment les entitats locals o autonòmiques sense

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 46 / 27 d'abril de 2017 711

capacitat per dur a terme les seves polítiques per culpa
d’aquests controls desmesurats i injustificats i que al final
acaba essent -com deia- una vulneració o una perversió de
l’estat de les autonomies.

Per tant, com no pot ser d’altra manera, estem totalment a
favor de les dues mesures que proposa la proposició no de llei
i per tant hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos estamos
completamente de acuerdo en que la precariedad laboral no
tiene que existir en la administración, de hecho, el buen
funcionamiento de la administración depende de que los
trabajadores estén ahí de manera estable y conozcan sus
puestos de trabajo, sus funciones.

Es decir, para Ciudadanos modificar la tasa de reposición
eliminando las restricciones que ha habido estos años de crisis
es y ha sido uno de los principales puntos que hemos estado
negociando con este gobierno ahora en el inicio de esta
legislatura, es una de las exigencias que nosotros pusimos en
las 150 exigencias para la investidura del Sr. Rajoy y, de hecho,
en estos nuevos presupuestos sí que se han conseguido
acuerdos. 

Nosotros creemos que todo lo que puedas conseguir en esta
nueva situación, en la que no hay un gobierno en mayoría, nos
tenemos que arremangar y trabajar todos porque es la mejor
manera de, en vez de quejarse, empezar a dar pasos. 

De hecho, ya hay firmado, porque así lo han confirmado los
sindicatos, que al final sí que se va a reponer el cien por cien en
las tasas, en las jubilaciones, tanto en educación, en sanidad
como en justicia. También en estos nuevos presupuestos se ha
conseguido que en tres años, no ahora, en tres años, nueve de
cada diez empleados públicos van a alcanzar la estabilidad.
Para este año de los 250.000 empleados públicos que van a
alcanzar la estabilidad por oposiciones este año..., es verdad
que son 67.000 plazas. 

Por lo tanto, nosotros consideramos que lo que se pide en
el punto 1, que nos parece muy razonable, pero ya está firmado,
ya se está consiguiendo y creemos que llega tarde. Por lo tanto,
nosotros lo que pedimos al Partido Socialista es que estamos en
una situación nueva en política donde cualquier situación la
hemos de poner como una opción para conseguir lo que uno
quiere para sus ciudadanos, para que... el proyecto que ellos
defienden, cualquier situación es una oportunidad ahora.

Y creo que lo que se tiene que hacer es que cuando está esa
oportunidad arremangarse y trabajarlo y llegar a acuerdos. A
nosotros nos ha costado mucho llegar a muchos acuerdos en

estos presupuestos, pero de hecho ya se ha firmado con los
sindicatos que la tasa de reposición en jubilaciones será del
cien por cien, tanto en educación, en sanidad y en justicia y
esos 250.000 empleos fijos que se van a hacer en estos tres
años.

Por lo tanto, nosotros lo que creemos es... bueno, nos
abstendremos en el punto 1, nos abstendremos porque
consideramos que es un punto importante, pero es una PNL que
es verdad que llega tarde porque ya se ha alcanzado un buen
acuerdo. Y el punto 2, nosotros creemos que también llega
tarde, y además no lo apoyaremos porque lo que sí creemos es
que la ley de presupuestos de un estado es la ley más
importante, uno se tiene que implicar, estamos en una muy
buena situación ahora para implicarse y para conseguir cosas y
creemos que el Partido Socialista, que tiene muchos diputados
en el Congreso, también podría haber empujado y apoyado en
muchas propuestas que hubieran salido si no se hubiera
quedado al margen.

Por lo tanto, nos abstendremos en el punto 1 porque de
hecho ya se ha llegado a unos acuerdos importantes con los
sindicatos y el punto 2 no lo apoyaremos porque creemos que
va... en los presupuestos generales del Estado es donde están
las partidas para poder recoger este impulso a convertir en
empleados fijos pues a todos estos trabajadores que ahora
tienen una precariedad laboral y que son, de hecho, interinos,
o sea que son plazas estructurales.

Por lo tanto, lo que hacemos es, pues..., decirle al Partido
Socialista que ayude a que estos presupuestos generales del
Estado salgan porque si no nada de esto se va a poner en
marcha.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré breu, l’únic que volia
explicar són dues coses: primer, li he de dir a la Sra. Ballester
que en el punt 1 el que es demana no s’ha aconseguit, perquè
el que demanem és eliminar la taxa de reposició, així de clar,
eliminar-la del tot, no que es quedi allà, sinó eliminar-la.

I respecte del punt 2, ja dic que era extemporani, però crec
que això del xantatge per poder aprovar els pressupostos és una
cosa que s’ha de fer a un altre àmbit, suposo jo, i s’ha de
negociar a un altre nivell.

Jo li he de dir a la Sra. Riera que ella ha dit que l’important
és aprovar els pressupostos generals de l’Estat, sí, té raó, però
també li diria que l’important és aprovar els pressupostos
generals de l’Estat en condicions, és aprovar uns pressupostos
generals de l’Estat en els quals les illes no surtin discriminades
conforme surten ara i, per tant, el que li demanaria és que insti
els seus companys de partit de Madrid que facin les esmenes
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necessàries perquè les Balears no es quedin a la cua de la
inversió i es quedin endavant. 

Per tant, el que pensam és que: s’han d’aprovar uns
pressupostos generals de l’Estat? Idò és clar que sí que s’han
d’aprovar, per poder tirar endavant, però uns pressupostos
generals de l’Estat que siguin beneficiosos per a nosaltres.
Nosaltres som al Parlament de les Illes Balears, per tant, crec
que és de llei i de justícia que nosaltres ens preocupem, i molt,
pels serveis públics i per l’administració de les Illes Balears, i
no de qualsevol manera.

Per tant, penso que els pressupostos generals de l’Estat són
una cosa, són una cosa que fan un camí i s’han de negociar;
s’han de negociar, sí, però s’han de negociar fent esment -ja li
ho vàrem dir- que les illes no poden quedar a la cua de la
inversió, no podem quedar-nos sense inversions en els diferents
àmbits i, per tant, el que hem de fer és tirar endavant. 

Això mateix li ho dic a la Sra. Ballester que els
pressupostos generals de l’Estat s’han d’aprovar, sí, però el que
han de fer els diputats de Ciutadans, que tantes coses bones
aconsegueixen en aquests pressupostos, que encara no s’han
aconseguit, perquè encara no s’han aprovat, és que les Balears
siguin allà on han de ser. La preocupació de la Sra. Ballester ha
de ser que les Balears tinguin la inversió que ens mereixem; ens
mereixem una inversió correcta, no ésser a la cua de la inversió
per darrere d’altres bandes.

Per tant, crec que una cosa són els pressupostos generals de
l’Estat i una altra cosa són les taxes de reposició. La taxa de
reposició està clar que es va posar en marxa el 2002, jo no dic
que no, el que demanem és que la taxa de reposició
desaparegui, que la taxa de reposició deixi de ser un problema.

Per tant, aquest acord tan... tan històric i tant... que ara
afecta..., per què és tan històric? Perquè el Partit Popular ha
estat anys sense convocar unes oposicions. Quants d’anys fa
que no s’han convocat oposicions a personal docent en aquesta
comunitat? Idò normal, normal que ara s’acumulin totes, i així
i tot se n’han perdut, així i tot se n’han perdut, perquè, la taxa
de reposició, li recordo que aquelles places que no es
convoquen en els darrers tres anys es perden. Vostè quan era
consellera d’Educació no va convocar-ne cap, per tant, alguna
plaça d’educació s’haurà perdut, per tant, així de clar li ho dic. 

Per tant, jo agraesc a aquells que donen suport a aquesta
iniciativa i si el Partit Popular no vol votar a favor d’una
iniciativa per poder tirar endavant els serveis de tots els
ciutadans, no vol votar a favor d’una iniciativa per poder
facilitar a l’administració local i a l’autonòmica que pugui
gaudir de més personal, del personal que necessita i que sigui
major d’edat per poder decidir com ho fa, ells sabran el que
fan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Entenc que el Grup Mixt
demana votació separada. Accepta la votació separada, Sr.
Casanova?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, en aquest cas no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò, passam, acabat el debat, a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 3257/17.

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3257/17, relativa a publicació urgent de la taxa de
reposició de personal al servei de l’administració pública.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3749/17, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a ampliació de l’horari de la Biblioteca
Pública de Palma Can Sales.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3749/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a ampliació
de l’horari de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales.

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Avui, El Pi,
presentam aquesta iniciativa per tal d’ampliar l’horari de la
Biblioteca Pública Can Sales. Tal com ja vàrem comentar a
l’exposició de la proposició no de llei on sol·licitàvem
l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del Regne de Mallorca,
pensam que les biblioteques i els centres culturals en general
haurien d’estar a disposició dels ciutadans, però, contràriament,
amb els horaris actuals d’aquests centres el que fa és allunyar
la població en comptes de poder apropar-la. La cultura no
gaudeix, per desgràcia, d’un gran estat de salut, per això, no ens
podem permetre el luxe de posar més traves per poder accedir-
hi.

La Biblioteca Pública de Palma actualment amb aquest
horari no respon a les necessitats dels seus usuaris perquè,
d’una banda, les sales tenen horaris d’obertura molt limitats i,
de l’altra, aquests horaris són diferents depenent de les sales i
prou enrevessats. Per exemple, la sala general de Can Sales
només obre els dissabtes de manera alternativa cada quinze
dies; la sala juvenil ho fa a partir de les onze; la sala de lectura
i d’investigadors també obre tres dies els horabaixes, dos dies
els matins i els dissabtes ho fa de manera alterna.

Amb aquests horaris es fa evident que es dificulta l’accés
dels usuaris a la biblioteca així com la feina de recerca dels
investigadors i també suposa un problema per a la gent que ha
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de retornar dels préstecs els DVD i CD ja que està prohibit
deixar-los a la bústia quan la biblioteca està tancada.

Per tot això, demanam tenir el suport dels grups
parlamentaris per tal que es permeti deixar el material prestat
a la bústia almanco fins que se solucioni el problema de
l’horari, que es pugui ampliar progressivament l’horari de la
biblioteca de dilluns a dissabte dotze hores, de vuit i mitja a
vuit i mitja, i els diumenges matins i que es doti la biblioteca
del personal oportú per poder fer efectiva l’ampliació de
l’horari sense perjudicar els treballadors actuals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Grup Parlamentari Popular
votarà a favor d’aquesta proposta. Consideram que estam en un
moment de recuperació econòmica en aquesta legislatura
gràcies a una feina difícil i complexa que es va fer ja no només
pel Govern popular la passada legislatura sinó per tota la
ciutadania i ara que hi ha aquesta recuperació econòmica es pot
apostar per avançar en la prestació de serveis públics, i uns dels
serveis públics importants són aquests que posen a l’abast la
cultura i la formació als ciutadans com és el cas de la
Biblioteca Can Sales que tenim a Palma. 

Pensam que l’horari proposat per El Pi a més és bastant
convenient i adequat, un horari que s’adapta a les necessitats de
la gent i, en general, aquesta proposta reprodueix la
intencionalitat que ja tenia el Partit Popular a les propostes que
ha anat presentant les darreres setmanes. De fet, crec recordar
que a resultes d’una interpel·lació que vàrem fer l’exconsellera
de Cultura havíem presentat una moció on hi havia el darrer
punt que ja feia referència a la recuperació de personal en els
espais emblemàtics culturals. Per tant, reprodueix l’objecte o la
finalitat també d’aquesta mateixa proposta. 

Sí volem dir, i ens agradaria puntualitzar perquè quedi en
acta, que el Grup Parlamentari El Pi ha de ser també coherent
quan presentam nosaltres també propostes de recuperació de
recursos humans a altres espais educatius o a altres espais
culturals. Vull recordar que no fa molts de dies vàrem votar
propostes en aquesta mateixa comissió per recuperar recursos
humans docents a altres centres educatius i se’ns va indicar que
si no venien ben definits era difícil votar a favor; o, per
exemple, la proposta dels auxiliars tècnics educatius que vàrem
votar aquesta setmana on proposàvem un 30% i se’ns va votar
en contra perquè posava una quantitat concreta. De centres
educatius, Mancor, Montuïri, Santanyí n’hem debatut molts, ho
dic perquè és important també fer constar aquestes coses
perquè es recordin. I aquesta proposta no fixa quin personal
necessitarà en concret la Biblioteca Can Sales, si serà personal
de serveis generals administratiu o auxiliar, si serà personal de
vigilància, si serà personal de seguretat, bibliotecaris,
arxivistes... en definitiva, no concreta, però ens sembla adequat

que aquell personal que es necessiti s’aporti perquè es pugui
dur a terme aquesta proposta que consideram convenient.

Dit això, res més. Votarem a favor i consideram que és una
proposta molt encertada i molt positiva i esperam que vagi
endavant. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la diputada Laura Camargo,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, m’agradaria deixar clar
que crec que biblioteques com Can Sales s’han de destacar com
a un orgull per a la nostra ciutat i crec, a més, que sí que, una
vegada trepitges per allà i parles amb el seu personal, sí que
clarament diuen que han patit una situació, que no és d’ara, que
ha estat gradualment de retallades en personal. I crec,
precisament, que aquest és el problema central de l’horari que
tenim tan restringit, o més restringit, que és aquesta obertura
sobretot dels dissabtes alterns cada quinze dies el que més
afecta, però el problema de fons és un problema de manca de
personal. 

A Can Sales es va començar amb 54 persones, actualment
hi ha 20 persones, és clar, parlam gairebé d’una reducció de la
meitat del personal. Davant d’aquesta situació crec, i això és
important una vegada que parles amb el personal de la
Biblioteca Pública de Can Sales, que a més fan moltíssimes
coses, fa visites guiades per a alumnes d’infantil, de primer i
segon de primària, de tercer, quart i sisè de primària, bé, que
crec que tenen moltíssimes activitats i que fan malabarismes
per tal d’oferir un bon servei, crec que el problema se soluciona
precisament amb això, amb una situació en la qual es pugui
arribar a tenir el personal amb el qual es va obrir que, com deia
abans, era de 54 persones i està reduït gairebé a la meitat en
aquests moments. 

Cal dir també que aquesta biblioteca té també un servei de
préstec de llibres electrònics que funciona prou bé, del qual jo
també en som usuària especialment perquè és més senzill, quan
tens poc temps, poder accedir a aquest servei de préstec de
llibres electrònics que funciona de manera molt adient. Per
això, l’avantatge és que es pot fer sense haver de personar-se a
la biblioteca. 

En tot cas, pel que fa a... jo ja ho dic, pel que fa als punts de
la proposició no de llei que presenta El Pi, després també
d’escoltar la defensa de la Sra. Sureda, crec que el primer punt
hauria de ser aquest, no?, l’augment del personal, dotar la
biblioteca del personal adient per poder garantir el seu bon
funcionament i un horari d’obertura que fos més ampli que
l’actual.

Després, el tema del material, és clar, una vegada també que
es demana allà per què funciona així el sistema de bústia el que
expliquen és que els materials que no són llibres, és a dir, els
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CD i DVD si es deixen a la bústia moltes vegades no es
registren, no es registren que estan retornats perquè pesen molt
poc, i el poc pes d’aquest material fa que no es compti com a
retornat, per això, finalment s’acaben posant aquestes multes,
de les quals parla la proposició no de llei.

Per un altre costat, també un altre problema, és que cal
preservar aquests materials i quan es deixen a la bústia i cauen
llibres a sobre es fan malbé, perquè tant DVD com CD poden
ser trencats per un llibre que tengui molt de pes, això és de prou
sentit comú. Amb un horari d’obertura que fos un poc més
ample o més ample aquest problema es podria solucionar, però
ja dic que el fet de la bústia ve derivat d’un tema de preservació
dels materials.

Per tant, per la nostra part només insistir en un punt, que
crec que és molt important, la nova consellera de Cultura,
Fanny Tur, ha dit que per a ella reforçar la xarxa de
biblioteques públiques seria un dels eixos centrals i, des del
punt de vista de Podem Illes Balears, precisament aquest reforç
de la xarxa de biblioteques públiques es faria també, i tenim
aquí un bon exemple en el cas de Can Sales, amb la
contractació de més personal per tal de poder fer front a uns
horaris que fossin com els que es demanen en aquesta
proposició no de llei.

Per part nostra, per tant, el punt 1 no el podem votar a favor
perquè hem conegut el per què de la situació que es planteja, i
és que es volen preservar els materials i de vegades no es
registra el retorn. El segon punt no el podem votar a favor,
perquè ve derivat del punt tercer, és a dir, el que cal és
contractar més personal.

I amb això acaba la nostra intervenció. Gràcies, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim plenament amb
el plantejament que la Biblioteca Pública de Can Sales ha
d’ampliar el seu horari d’obertura. En efecte, els serveis públics
que s’hi ofereixen són crucials tant per a la investigació com
per a l’accés a la cultura en general, i amb la plantilla actual
això no és possible.

El que també es planteja com a una incoherència és votar,
fer desaparèixer la Conselleria de Cultura quan tractam els
pressupostos d’aquesta comunitat i després votar alegrament un
augment de personal quan en un primer moment el que havies
fet era carregar-te totes les partides que feien referència a
aquest augment de personal. Es pot aprovar aquesta proposició
no de llei, perquè ja hi ha partides previstes per ampliar el
personal que s’encarregui dels centres propis que gestionar la
conselleria.

Per tant, com que estam d’acord amb el sentit de la
proposició no de llei, votarem en els punts 2 i 3 a favor, i ens

abstendrem en aquest punt 1, perquè també, una vegada llegit,
creiem que el que volem és manifestar la confiança en la
capacitat d’organització i funcionament dels treballadors i
treballadores de la mateixa biblioteca que, per això, han posat
aquesta normativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres estam totalment a
favor de la proposició no de llei que ha presentat El Pi i a més
a més creiem que hauria de fer-se extensiu a totes les
biblioteques que tenen la mateixa estructura de titularitat.

La veritat és que em sorprenen una mica alguns portaveus
que estan tan preocupats pel personal, és a dir, a veure, crec,
amb tot el respecte per la funció pública, que, com el seu nom
indica, la funció pública està al servei de la ciutadania, o sigui,
per a mi l’objectiu no és crear places de funcionari, per a mi
l’objectiu és que els ciutadans tenguin un bon servei. Si perquè
tenguin un bon servei s’han de crear places de funcionari,
perfecte.

Després, home, jo també som més aviat partidari de confiar
amb el criteri dels funcionaris, però de vegades..., no només els
funcionaris, vull dir a tots els treballadors a vegades se’ls pot
exigir una mica d’imaginació per facilitar la vida al ciutadà, per
exemple, en el tema de la bústia potser es podrien posar dues
bústies, és a dir, a mi, que no es puguin tornar CD perquè els
llibres poden fer malbé material digital en el qual precisament
el suport és el menys important, a mi no em sembla convincent,
a mi em sembla que és la típica excusa funcionarial, sense
conèixer a fons el problema, eh? Escolti, solucions! 

Vull dir, si confien tant en els funcionaris, doncs que donin
solucions, però a veure..., vull dir, és que... jo, la veritat, quan
vaig llegir la proposició de la Sra. Sureda em va sorprendre al
començament, em va sorprendre al començament, però veig,
després de les intervencions dels portaveus que m’han precedit,
la veig molt... molt adequada, diu: “les biblioteques públiques
(...) horaris que estigués a disposició dels ciutadans i no que els
ciutadans hagin d’estar a disposició d’aquestes”, però realment
veig que no ho sé, tenim com a una síndrome d’Estocolm en
aquest tema.

Escolti, que millorin el servei públic, si perquè millori el
servei públic hem de posar més funcionaris o hem de millorar
les seves condicions doncs evidentment que millorin, però crec
que aquesta... nosaltres som aquí per delegació dels ciutadans
per vetllar pel servei públic, les condicions de treball dels
treballadors públics és la condició necessària perquè es doni
allò. Crec que l’ordre de la proposició és impecable: primer
anem a l’objectiu, que s’ampliï..., que es millori el tema de la
bústia, facilitem la vida als ciutadans; després, que es millori
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l’horari, i després, el tercer punt ja ho diu, dotar la biblioteca
amb el personal necessari per fer efectiu el canvi.

Jo..., vaja, ja hi estava d’acord, però ni que sigui, diguem,
per... per... ara no em surt la paraula, per contrast amb els
portaveus que m’han precedit, doncs, vaja, me n’adono que
encara hi estic més d’acord del que m’havia fet l’efecte en una
primera lectura.

Per tant, votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Nosotros también votaremos a favor de
esta proposición no de ley. Consideramos que en la ampliación
del horario en los fines de semana, creemos que es muy
positivo, de hecho es el mejor momento para fomentar el
disfrute de esta biblioteca que de por sí ya es una biblioteca
muy especial, sobre todo para los jóvenes y creemos que
efectivamente las bibliotecas y todos los barrios tendrían que
tener un horario amplio para potenciar este tipo de espacios.

También comentar que, en cuanto al primer punto...
tampoco se entiende que no se haya puesto solución a un
problema tan acuciante si se dice que es así, si realmente desde
hace tiempo no se pueden realizar estos..., dejando allí los
DVD, efectivamente yo sí que entiendo que puede tener una...
se puede hacer daño a estas estructuras, pero... o no quedar
plasmado que se ha devuelto, pero bueno, tan fácil como poner
dos buzones, quiero decir, a veces las soluciones son muy
sencillas y... bueno, no se hacen.

Por lo tanto, bueno en principio estamos de acuerdo en la
proposición.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, bona tarda a tothom, nosaltres també estam a favor
d’aquesta proposició no de llei. Pensem que les biblioteques
han d’estar obertes i l’horari ha de ser fàcil. Estem d’acord amb
la diputada, Sra. Sureda, que l’horari sobre el total de la sala
d’investigadors és una mica enrevessat i a vegades es donen
confusions d’usuaris que hi van a una hora i que no se n’han
recordat que aquell dia obrien a la tarda i no al matí. Per tant,
sí que sobre... el punt 2 i el punt 3 sí que els votarem a favor. 

Al punt 1 ens abstindrem perquè..., entenc el Sr. Castells,
però mentre no hi hagi dues bústies es veritat que el material es
pot perjudicar i la biblioteca, o sigui, la sala general està oberta
tot el dia de vuit i mitja a vuit i mitja de la nit o a nou i per tant,
hi ha prou horari perquè la gent ho pugui anar a tornar.

Dit això, nosaltres també... ens sorprenia que l’horari
d’infantil..., que la biblioteca estigués oberta al matí en horari
infantil i juvenil perquè els fillets i els joves són a escoles i a
l’institut, després hem sabut que es fan moltes visites per part
de les escoles a aquesta biblioteca i que es promociona tant la
lectura com tots els espais i els serveis que es donen.

Pel que... vull explicar també que l’augment de pressupost,
la voluntat d’aquesta conselleria, de totes, de totes les
conselleres que han passat, aquesta sobretot perquè s’hi dedica,
ja està implicada en l’augment de personal a tots els centres
aquests, però bé, només fixar-nos que el pressupost del 2015
amb el Govern del PP era d’uns 900..., quasi bé 1 milió
d’euros, ara, bé, 900.889, i ara s’ha augmentat del 2015 al 2017
ja hi hagut l’augment, o sigui no són paraules, són fets ja, ja hi
ha hagut un augment en aquesta biblioteca de 200.000 euros,
per tant és cert que es vol augmentar el personal.

A part d’això, la Sra. Riera ens deia -no puc fer menys que
referir-m’hi- parlava de la seva moció, i que ja incloïa aquest
punt. Aquesta PNL d’El Pi està registrada molt abans de la seva
moció. A la seva moció va incloure dos punts: un era l’Arxiu
del Regne de Mallorca i un, aquest de la biblioteca de Can
Sales. El Pi ja n’havia presentat una, la del Regne de Mallorca
ja l’hem discutida, i aquesta la discutim ara. Són anteriors a la
seva moció. 

I també ens explicava la Sra. Riera la feina difícil i
complexa que van fer a la seva legislatura. Aquesta feina va ser
reduir quasi a la meitat la plantilla d’aquesta biblioteca: de 51
persones hem arribat a 21, i no ho dic jo, no ho diu el PSIB;
això són titulars de diari. El 20 del 10 de 2011: “La biblioteca
Can Sales prescindirá de 13 empleados a partir del próximo
mes, 13 empleados a partir del 1 de noviembre de 2011", i la
sala infantil només obria les tardes. El 12 de l’1 de 2013 fins i
tot -això són molts comentaris d’usuaris i del personal de la
biblioteca-, “Can Sales resiste bajo mínimos; algunos de los
servicios o han disminuido o no se imparten por los recortes.
La mascota de la planta infantil i juvenil, el drac, ya no
participa en actividades ni reparte premios porque no se
convocan concursos entre los lectores más jóvenes.” “La falta
de aire acondicionado... no hay dinero, tampoco funciona la
calefacción; todos los empleados y lectores se abrigan a la
espera de que el invierno no empeore...”; “en la sala de la
segunda planta el frío se cuela por las claraboyas”, “el
panorama es desolador”, “ordenadores y pantallas de
televisión fuera de servicio”... Fins i tot els banys, fins i tot hi
havia comentaris de banys que no funcionaven. El 29 del 8 de
2014 la cosa comença a millorar una mica, però comentaris
també diuen això, i llavors arribem al 8 del 3 de 2015, que ja he
dit que es pressuposten 900.000 euros, però aquí ja sí que
compren 25 ordinadors, el 8 del 3 de 2015. Bé, aquesta és la
feina tan difícil que va fer el Partit Popular en la seva
legislatura.

Res més. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Agraïm als grups parlamentaris el
suport a aquesta proposició no de llei. És cert que hi ha hagut
una recuperació perquè avui justament, cercant una altra
documentació de la legislatura passada, he trobat una
proposició no de llei del Grup Socialista de la biblioteca de
Can Sales, d’unes millores que també demanava; el Grup
Parlamentari Popular en aquell moment ho va votar en contra
i s’havien fet unes millores; per tant, molt bé per part d’aquesta
recuperació. 

Crec que estic molt contenta perquè avui la Sra. Riera em
pareix que ha parlat amb el Sr. Rajoy o amb el Sr. Montoro i
ens donaran un millor finançament, perquè si hem de ser
coherents i ho hem de votar tot a favor estic encantada...

(Remor de veus)

Jo deman el personal necessari en aquesta proposició no de
llei, i que el Govern sigui qui el doti. Vostè m’ha posat
l’exemple dels ATE i demanava una ampliació concreta del
30% sense saber la necessitat real que hi havia, i jo, això, a
vostè ja li ho vaig dir: crec que no és el mateix, per això pens
que seguim essent totalment coherents amb les nostres
votacions, i evidentment prioritzam, i nosaltres en aquest cas
hem prioritzat en aquest sentit. Però bé, ja li ho dic, estic
contenta si ha parlat amb el Sr. Montoro perquè ens doni un
millor finançament.

I a la Sra. Busquets també li diré que eliminar una
conselleria no és eliminar els serveis que aquesta pugui donar.
Per a mi és una mica de demagògia. També en podria fer, per
ventura, dient que els doblers serien per a això. Per tant crec
que allò important és intentar solucionar aquestes mancances
que té la ciutadania, i intentar ampliar aquest servei, i per tant
agraïm una altra vegada el suport dels grups parlamentaris.

Una cosa. Em puc agafar, si vostès hi estan d’acord, al
comentari que han fet el Sr. Castells i també la senyora... -qui
era?-, ah, sí, la Sra. Ballester -ara no sabia qui era que ho havia
dit-, de posar en el primer punt, com a mesura d’urgència,
dipositar dues bústies, una per al material digital i una per als
llibres, i per ventura d’aquesta manera podríem... Bé, jo ho
deman, si vos interessa posar a disposició dues bústies per
poder solucionar aquest problema, posar a la disposició... Si els
pareix bé i així ho féssim per unanimitat aniria bé.

Fem un recés, si li pareix, presidenta, d’un minut. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fem un recés d’un parell de minuts per poder arribar a un
acord.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

La proposant ens podria llegir la modificació del punt
primer de la seva proposició no de llei.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta. En el primer punt demanaríem: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a què es permeti com a mesura d’urgència, la
possibilitat de disposar de dues bústies a Can Sales de tot el
material, un per a llibres i l’altre per al material digital que s’ha
prestat fins que se solucioni el problema de l’horari.”

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si tothom està d’acord amb aquesta modificació
del punt 1 i acabat el debat, passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 3749/27.

Vots a favor? 13 vots a favor.

I en conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 3749/17, relativa a l’ampliació
de l’horari de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales.

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