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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem, perquè ja és hora de començar la sessió
d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, María José Ribas substitueix
Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si no hi ha més substitucions... Sí?

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, Margalida Capellà substitueix Isabel Busquets.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, ara sí, si no hi ha més substitucions per comunicar,
passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 4524, 5162 i
5384/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4524/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a equiparar les retribucions d’IT dels
docents d’escola concertada i dels docents d’escola pública.

El debat havia de començar amb la Proposició no de llei
RGE núm. 4524/17, que presentava el Grup Parlamentari... No,
no, perdó. Un moment. No, no, no; idò passam al debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 4524/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
relativa a equiparar les retribucions d’IT de docents d’escola
concertada i de docents d’escola pública.

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Com saben
en El Pi ens preocupa el ritme en què la concertada va
recuperant els drets que va perdre de la mateixa manera que la
pública i amb la mateixa mossegada durant una dura etapa de
retallades. Tot i que és cert que s’han fet avanços aquests dos
anys, com per exemple amb la reactivació de l’acord 2008 o pel
que fa a cobrament de triennis, també és cert que hi ha altres
qüestions que estan enlaire. Avui ens referim a una mesura en
concret que, si bé ja ha estat acordada verbalment a la mesa de
la concertada, encara no s’ha efectuat. Ens referim al
compromís de la Conselleria d’Educació de recuperar els drets
laborals i salarials perduts durant l’època de la crisi tant per
part dels docents de la concertada, com he dit, com també de la
pública. 

Concretament avui hem volgut dur a aquesta comissió una
d’aquestes mesures: les baixes per incapacitat laboral

conegudes com IT, i és que segons l’acord de govern del 30 de
setembre s’afegiren dues noves situacions per les quals es pot
cobrar el 100% de les retribucions en casos d’incapacitat
temporal; d’una banda, les derivades de contingències comunes
per una malaltia greu, és a dir, baixes iguals o superiors a cinc
dies, que impossibilitassin el desenvolupament normal de la
prestació del servei; i, d’altra banda, les que afectaven
empleades públiques víctimes de violència de gènere i que
derivaven d’aquesta situació. Aquestes noves dues situacions
que contempla l’acord de govern, però, no s’apliquen als
docents de la concertada, i això ens sembla una discriminació
en tota regla.

En El Pi entenem que els drets perduts durant l’època de
crisi econòmica els han de recuperar els docents tant de la
concertada com de la pública, perquè ambdós fan una feina
fonamental per a la nostra societat i perquè sens dubte l’escola
concertada és un complement imprescindible del nostre sistema
educatiu actual. Per això proposam avui instar el Govern a
recuperar aquests drets per als dos col·lectius, així com
equiparar el dret del cent per cent de retribucions en les baixes
per incapacitat temporal per als docents de la concertada en els
mateixos termes que per als docents de l’escola pública.

Ja per acabar full fer esment a una darrera qüestió que a
vegades pot semblar una anècdota però que és molt
significativa i que tampoc no és el primer pic que ho dic: vàrem
registrar aquesta iniciativa dia 29 de març al Parlament, i dia 31
el Govern va anunciar que equipararia els drets de la
concertada i la pública que encara quedaven enlaire. En rebre
aquesta notícia vàrem estar sincerament molt satisfets, però
decidírem mantenir la iniciativa en curs. Avui estam contents
d’haver-ho fet, perquè de moment tot segueix igual que fa dos
mesos i mig. Esperam que si avui surt endavant aquesta
proposició no de llei canviï definitivament aquesta situació i la
conselleria compleixi amb el seu compromís.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
estam d’acord totalment amb aquesta proposició que ha
presentat el Grup El Pi perquè consideram que és de justícia
que s’equiparin les retribucions i els drets en general de tots els
docents, tant si fan feina a la concertada com a la pública; com
deia la Sra. Sureda tot és xarxa pública i tot es complementa
per poder donar l’educació a bastament en totes les
instal·lacions que hi ha a les Balears i que depenen d’aquest
finançament públic, i sobretot en aquest cas perquè es refereix
a una de les mesures anticrisi que es varen adoptar l’any 2012,
que en una situació de necessitat econòmica no hi va haver més
remei que adoptar però que en general tots els grups polítics,
quan va començar la recuperació econòmica a final de 2014-
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2015, ens vàrem comprometre en general tots a anar retornant
tots aquests que s’havien suspès.

També, com ha dit la Sra. Sureda, el mateix govern l’any
2015 va adoptar un acord marc en què es va comprometre a
retornar, entre altres coses, aquestes retribucions íntegres per
baixes per malaltia, i a dia d’avui continuen estant, l’any 2017,
moltes d’elles suspeses.

Nosaltres ja vàrem fer una pregunta dimarts al conseller en
relació amb les baixes inferiors a cinc dies per malalties
comunes, que no s’han retornat, i ara avui en aquest cas parlam
de les baixes superiors a cinc dies en relació amb els docents de
la concertada; si bé els de la pública ja cobren íntegrament
aquesta retribució per aquestes baixes en uns supòsits
excepcionals, com s’ha comentat, això no s’ha aplicat a la
concertada, i consideram que és un greuge comparatiu i no és
de rebut en una situació com avui en dia pel que suposa, i tenint
en compte que tots formen part d’aquesta xarxa pública, com
dèiem. Per tant esperam que s’aprovi aquesta proposta, i
pensam que almenys d’aquesta manera instarem el Govern a
anar equiparant els docents de la concertada davant tota una
sèrie de greuges comparatius que a poc a poc ha anat aplicant
aquesta legislatura. Hem vist en diferents supòsits que per part
del Govern del pacte s’ha discriminat la concertada; fins i tot
hi ha supòsits, per exemple el tema dels concertes, en què hi ha
sentències, per exemple, que han demostrat aquesta
discriminació. Si l’aprovació d’aquesta proposta pot servir
perquè una d’aquestes discriminacions desaparegui, com és el
cas d’aquestes retribucions en supòsits de malalties greus o
malalties..., o supòsits d’empleades amb temes de violència de
gènere, ens pareixeria de justícia i per tant donarem suport a la
proposta, i esperam que la resta de grups també donin suport a
aquesta proposta que encertadament ha presentat El Pi.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres en principi no estam
en contra del que es diu en aquesta proposició no de llei que
presenta El Pi. És cert que durant un temps es varen produir -
que ja ho sabem i s’ha explicat a l’exposició per part de la Sra.
Sureda- retallades tant en el model d’escola pública com en el
model d’escola concertada, i és cert que encara no s’han
recuperat tots els drets perduts durant aquella etapa retalladora;
no s’han retornat, com diu la proposició no de llei, subsidis...,
bé, el cent per cent de retribucions de les baixes per incapacitat
temporal, no s’han retornat els subsidis per orfandat i viduïtat,
i si són quatre dies de baixa tampoc no es cobra el cent per
cent.

Nosaltres consideram també des de Podem que totes
aquestes retallades que es varen patir no només a la pública
sinó també a l’escola concertada, no ens ha de fer evitar el tema
de fons, i és que -ja ho hem dit moltes vegades i la setmana

passada vàrem debatre en profunditat sobre aquest tema, a quin
model donam suport nosaltres, en una situació en la qual no hi
ha recursos suficients per a tot- nosaltres vàrem dir que hi ha un
problema de fons, i és aquest model d’escola privada
subvencionada, perquè amb doblers públics es financen escoles
on la conselleria no té ni veu ni vot pel que fa a la contractació
de personal, i això sabem que és un altre tema, sabem que
l’altre dia vàrem debatre sobre aquestes qüestions de l’impuls
a l’escola pública, i aquest no és motiu d’aquesta proposició no
de llei d’El Pi. 

Per tant i com que estam en contra d’aquestes retallades i
estam a favor de la recuperació de drets dels treballadors i
treballadores d’aquests dos models, votarem a favor de la
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sureda, quina casualitat
que el Govern actuï uns dies que vostè presenti la proposició no
de llei, no sé si és que vostè té telepatia o bé, que el Govern
compleix els seus compromisos. Crec que és la segona opció,
però bé, benvinguda sigui la telepatia, vostè l’encerta en aquest
cas. I bé, per part nostra votarem que sí, no s’ha arribat encara
al cent per cent, però consideram que és una proposta justa que
esper que es pugui complir, com a mínim, en aquesta
legislatura. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup ja ha tingut
ocasió en altres casos similars de sempre manifestar-se a favor
del manteniment i de la millora dels drets dels treballadors amb
independència, en aquest cas, que siguin de l’escola pública o
de l’escola concertada. Recordo concretament a la Llei de
pressuposts que vàrem mantenir una esmena que anava en
aquesta línia i nosaltres insistíem respecte als que no hi estaven
d’acord que, al marge de les diferències ideològiques que
podem tenir respecte a l’escola concertada, el que està clar és
que no tenim per què escatimar els drets laborals dels que hi
fan feina. Per tant, estam... amb això ja manifesto una posició
a favor de la proposició d’El Pi.

A més a més, si tal com diu la proposició, aquest dret
econòmic ja es tenia i ja es compartia amb el de la pública no
té sentit que la recuperació sigui diferencial. Crec que al final,
com que tot és qüestió de recursos disponibles, tal vegada es
podria haver estat més lent en la recuperació dels drets de la
pública i que els de la concertada haguessin anat al mateix
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ritme, tenint en compte -com dic- que aquest dret econòmic ja
el tenien reconegut.

Nosaltres, com saben. i la Sra. Camargo ha fet referència al
debat que vàrem tenir la setmana passada, som partidaris
d’equiparar en drets i en obligacions, és a dir, nosaltres creiem
que els treballadors de la concertada, com a treballadors que
són del món de l’ensenyament, han de tendir a equiparar-se en
drets als seus companys de la pública, i també creiem -i en això
m’ha sorprès molt positivament la seva valoració, Sra.
Camargo- que també s’haurien d’exigir més obligacions. 

Per tant, crec que tenim la gran oportunitat d’establir,
conjuntament amb l’escola concertada, un marc per a la
selecció, per a l’acreditació i per l’avaluació del professorat, o
sigui, jo crec que el professorat de la concertada, en tant que
professorat pagat amb diners públics, hauria d’estar també
subjecte a un procés acordat amb els titulars de les escoles, un
procés de selecció, d’avaluació, que permetria, primer, deixar
sense arguments als que amb raó diuen avui en dia que els
professors de la concertada no han de passar els processos
selectius que passen els de la pública i, a la vegada, seria un
instrument de política de personal acadèmic que sí que podem
fer com a comunitat autònoma, que no ho podem fer respecte
a la pública perquè, com vostès saben, és un cos estatal i no hi
podem intervenir ni per canviar una coma en les proves de
selecció i en canvi en els de la concertada ho podríem fer.

I per tant, en congruència amb aquest discurs, com que
volem mateixos drets, mateixes obligacions i avui aquí venim
a parlar de reconeixement d’aquests drets, doncs per aquests
motius hi votarem a favor.

Gràcies, Sra. 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:

Gracias, presidenta. Des de Ciudadanos también votaremos
a favor de esta proposición no de ley. Efectivamente, durante
la crisis se aplicó a los profesores de centros concertados la
misma restricción del salario en caso de baja que a los
profesores de la enseñanza pública, pero cuando se revirtió la
medida el pasado 1 de septiembre se mantuvo para los docentes
de la concertada.

Por ello, ellos demandan que se equipare la situación de
estos docentes con los centros públicos para que puedan cobrar
el cien por cien de sus nóminas a partir del quinto día de baja
por incapacidad temporal. Nos parece correcto y justo, pues
siempre hemos dicho que para un mismo trabajo las
condiciones laborales han de ser las mismas. 

Por lo tanto, votaremos a favor. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Socialista volem dir
que el que està clar és que hi va haver una retallada important
a tot el sistema d’educació, hi va haver una retallada durant la
passada legislatura, hi va haver una retallada no sols de
personal, sinó també de drets de caràcter laboral i de drets de
caràcter econòmic, i ara hi ha una intenció de revertir tot això
i de retornar tots aquests drets.

El que està clar és que tampoc... tots som conscients que la
reversió d’aquests drets suposa una despesa econòmica
important. Jo volia dir a la Sra. Sureda que ella sempre diu que
les PNL que es porten aquí si no tenen una repercussió al
pressupost s’han de veure, també m’agradaria preguntar-li si és
conscient de saber quant pot costar aquesta mesura. El que
passa és que també som conscients que és una mesura..., que és
una mesura més de tot allò que ja es fa.

El que està clar és que per part del Govern ja s’estan
recuperant tant les condicions laborals com les condicions
econòmiques dels treballadors de l’educació, tant si treballen
en l’educació pública com si treballen en l’educació
concertada. De fet, ja s’han recuperat molts dels drets que
tenien retallats, no sols els drets de..., primer, es regularitzaven
els pagaments, s’ha recuperat la paga dels 25 anys que durant
molt de temps va estar aturada i aquesta és una recuperació de
dret econòmic molt important que tenien els treballadors de la
concertada, poc a poc es va cap a l’equiparació progressiva del
salari, tant de la pública com de la concertada, i per tant, també
anem millorant.

Està recuperant-se també progressivament el plus de
formació, està recuperant-se la paga de Nadal, estan
recuperant-se tota una sèrie de drets i fins i tot també s’ha de
dir que fins i tot es posa a l’abast de l’escola concertada les
bosses d’interins, de professors interins perquè puguin triar.

Per tant, cada vegada s’han fet millores en la concertada
durant aquests dos anys, aquestes millores estan catalogades al
voltant de 10 milions. Crec que 10 milions és una... bastant...
és un bastant creixement.

També hem de dir que som conscients que s’han d’igualar
en drets; fan una feina semblant, per tant, s’han d’igualar en
drets. El que passa és que hem de temporalitzar i hem d’anar
poc a poc.

Per això, nosaltres estem a favor de la proposta que es fa,
estem a favor de recuperar les baixes per IT en la concertada
igual que a la pública i equiparar tots els drets tant salarials
com els altres que s’han perdut. El que passa és que si que hem
de dir que hem d’anar graduant en funció de la disponibilitat
pressupostària.

Per tant, votarem a favor, però hem de ser conscients que
tot no pot recuperar-se en un dia i hem d’anar poc a poc i passa
a passa.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula la portaveu del
grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Primer vull
agrair a tots els grups parlamentaris el suport a aquesta
proposició no de llei.

Començaré pel Sr. Casanova, jo dins la meva exposició ja
he dit que s’havien anat recuperant drets durant aquests dos
anys, que s’havia fet feina, però s’ha de seguir fent feina i en el
sentit que li dic, que es puguin equiparar ambdós. 

A la Sra. Camargo, també ha dit que el tema de fons no és
tot... que sigui l’escola pública, jo crec que el tema de fons és
que existeix una realitat a les nostres illes on sobreviuen una
concertada i una pública, i parlam dels drets dels treballadors
d’ambdues i, per tant, si és injust per a uns, també ho és per als
altres. També pens que el pressupost de despesa és adient per
a aquest fet... aposta...

I per acabar, a la Sra. Capellà, diu de telepatia, jo crec que
sí, perquè no és la primera ni la segona vegada que passa, que
o bé quan es presenta o abans de debatre la proposició no de
llei surt la notícia. Per tant un poquet de telepatia crec que hi
ha.

Gràcies a tots els grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Donat que tots els grups, a
través dels seus portaveus, han manifestat el suport a aquesta
proposició no de llei entenc que es pot aprovar per assentiment.

Idò s’aprova per assentiment la Proposició no de llei RGE
núm. 4524/17, relativa a equiparar retribucions IT docents
escola concertada i docents escola pública.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5162/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a implementació
del Mètode Kiva.

A continuació aquesta presidència, en virtut de l’article 73.2
del Reglament, proposa alterar l’ordre del dia i ajornar el debat
i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5162/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
implementació del mètode Kiva. Aquesta alteració de l’ordre
del dia per ajornar el debat ha estat a petició del grup
proposant. Per tant quedaria alterat l’ordre del dia i ajornat
aquest debat i votació.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5384/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a manteniment de l’actual seu de
l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5384/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa al manteniment de
l’actual seu de l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a
edifici d’equipament públic. Per a la seva 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, començaré
amb una broma. M’agradaria que poguéssim fer un pleno al 15
avui i que totes dues es poguessin aprovat.

Dit això, una de les decisions que s’han pres en aquesta
nova etapa de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears és
traslladar-la a una nova seu al polígon de Nou Llevant. Allà
s’ha de construir un edifici adaptat que, si tot es fa segons el
previst, pot convertir-se en un referent per a la música i la
cultura d’aquestes illes. Així mateix creim que els
esdeveniments que es produeixin en aquest nou edifici
incentivaran la participació de la gent del barri en els diferents
actes musicals que es produeixin, així com podran ser una
plataforma per als músics d’aquí, i sens dubte contribuiran a la
dinamització cultural de la zona. 

Ara bé, el que ens preocupa en aquest cas és que a canvi de
millorar una situació d’un barri se’n pugui veure perjudicat un
altre. El barri de Son Dameto, on actualment es troba situada la
seu de l’Orquestra Simfònica, gairebé no compta amb
equipaments públics culturals, ni socials ni esportius, i ara amb
el trasllat de la seu de l’orquestra comptarà encara amb menys
equipaments. Tots sabem la importància d’estendre les
activitats culturals i socials a totes les capes de la societat i a
tots els indrets d’una ciutat. No podem consentir que avui hi
hagi barris a Palma on aquestes activitats brillin encara per la
seva absència. Per això presentam aquesta iniciativa, perquè no
voldríem que Son Dameto perdi un edifici de referència ni que
ara que es canviarà la seva funció perdi el seu estatus de seu
cultural i social.

Així, doncs, m’agradaria tenir, com dic, el vostre suport per
instar el Govern a parlar amb l’Ajuntament de Palma per tal
que puguin arribar a un acord i treballin perquè l’actual seu de
l’Orquestra segueixi essent en el futur un equipament públic
cultural i social per a la barriada. Sé que existeix un conveni
entre ambdues administracions, però crec que el que és
important és que en el futur tenguin un espai cultural a la zona.
Per tant ja m’avanç que si no anàs bé aquest espai el que ens
agradaria es que es pogués continuar, mentre no n’hi hagués un
altre, com un equipament públic per a la barriada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705162
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705384
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LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Per la nostra part puntuarem pel pleno
al 15. És una realitat que cada volta és més gran la necessitat
d’espais públics on les persones puguin expressar-se de forma
artística, esportiva i cultura, i els municipis es troben amb una
falta d’espais perquè els seus habitants puguin gaudir de les
diferents ofertes. Això és una realitat, no només en aqueixa
barriada sinó a molts de municipis que haurien de comptar tots
amb aquest espai cultural.

Volíem sentir l’argumentació de la Sra. Sureda. Ens pareix
molt adient aqueixa proposta; hem pogut veure que aquesta
barriada té molta activitat, l’associació de vesins fa moltes
activitats -concerts, tallers infantils, activitats per als nens-, i el
més important i bàsic és tenir un espai per poder-ho realitzar,
ja que aqueixes associacions ho fan per amor a l’art, de forma
interessada amb l’únic objectiu del benestar del veïnat.

Per la nostra part estam totalment d’acord i hi votarem a
favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Des del nostre punt de vista, si bé
estam totalment d’acord amb la idea de conservar aquest espai
en un barri obrer que té molts pocs equipaments i que és cert
que aquest tipus d’espais poden servir clarament per generar
més cohesió social, especialment en indrets com aquests, en els
quals manquen molts de recursos i moltes iniciatives culturals,
si bé hi estam totalment d’acord també hem tengut notícia que
l’Ajuntament de Palma va arribar a un acord amb l’Orquestra
Simfònica per tal de fer servir els diners resultants de la venda
d’aquest espai per poder comprar i equipar el nou espai, és a
dir, l’anomenada caixa de música, el que s’haurà de construir
en aquest solar que ja s’ha posat a disposició.

Llavors tornam a dir que, estant totalment d’acord amb
l’esperit i el fons de la proposició no de llei, no podem votar-la
a favor perquè ja s’ha arribat des de l’ajuntament a aquest
acord per tal que els diners d’aquest espai puguin servir per
comprar l’altre i per equipar l’altre.

En tot cas sí que m’agradaria poder votar a favor d’una altra
proposició no de llei, també d’El Pi o de qualsevol altre grup
polític, també del nostre, fins i tot, per tractar que aquest tipus
de barriades -Son Dameto, la Soledat, etc., Llevant...- puguin
tenir accés a aquest tipus d’espais culturals que, com he dit
abans, són absolutament necessaris per a la cohesió social i
també per al desenvolupament de tota la gent que viu en
aquests barris, molta d’ella, per cert, gent jove.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula la diputada Margalida Capellà, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. En aquest cas la telepatia no ha
funcionat, em sap greu, perquè havent-hi ja un acord signat fa
uns mesos entre l’Ajuntament de Palma i el Govern per tal que
l’ajuntament cedeixi un solar per construir la caixa de música
i sigui necessària la venda de les oficines que en aquests
moments alberguen la part administrativa de la Simfònica,
realment ens trobam fermats en aquest sentit i bé, en qualsevol
cas la construcció de la caixa de música a la Soledat, entenem
que respon a un model de ciutat i a una estratègia que estam
segurs que revifarà la vida social i cultural no només d’aquella
zona, sinó de tot Palma i que això repercutirà també fins a Son
Dameto.

Nosaltres votarem en contra de la proposició no de llei per
aquests motius. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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, Sra. Presidenta. Bé, des del nostre grup
considerem que no s’ha de vestir un sant per desvestir-ne un
altre. És a dir, nosaltres en el seu moment vam donar suport
pressupostàriament la construcció de la nova seu per a
l’Orquestra Simfònica, però realment sabem també que hi ha
molts barris de Palma amb moltíssimes necessitats pel que fa a
infraestructures socials. Aleshores, ara diu la Sra. Capellà que
hi ha un conveni signat, bé idò si hi ha un conveni signat,
evidentment serà difícil tirar-lo enrera, però això no ha de ser
obstacle perquè nosaltres facem arribar al Govern i a
l’Ajuntament de Palma la nostra opinió i el nostre ordre de
prioritats sobre aquest tema.

Estic convençut que l’Ajuntament de Palma, és a dir, no
està obligat necessàriament a finançar aquest equipament del
nou edifici amb la venda d’aquest solar. És a dir, això són
operacions que l’Ajuntament de Palma necessita treure doblers
d’aquesta banda, tal vegada en volgués estalviar de complir la
Llei de capitalitat de Palma i deixar a preu de residents els
bitllets d’autobús per als qui ens hem de desplaçar des de les
illes menors. Per tant, en aquest sentit em sento poc solidari
amb els problemes que pugui tenir l’Ajuntament de Palma,
perquè realment veig que moltes vegades li costa exercir la
seva capitalitat de la forma que toca.

Per aquest motiu, donarem suport a la proposició no de llei.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos nos vamos a
abstener en esta proposición no de ley, porque efectivamente,
la barriada de Son Dameto de Palma es una barriada que tiene
una escasez de equipamiento público a nivel cultural, social,
deportivo, y eso es así, y de hecho nuestro grupo del
ayuntamiento, pues está trabajando mucho en esa barriada
también, para encontrar ese espacio cultural. Y de hecho nos
pidió al Parlamento que pidiéramos una solicitud de
documentación para ver este edificio, de quién era la titularidad
y qué futuro se le preveía, ¿no?

Entonces, se nos comunicó que era propiedad de la
Fundación de la Orquestra Sinfónica de las Islas Baleares y
que, en principio, la fundación, una vez se traslade al nuevo
local, para cubrir los gastos de la nueva sede, pues ya se había
comprometido a la venta del local, ¿no? Entonces, nosotros
creemos que, una vez firmado esto, debe ser una decisión de la
fundación, por eso nos abstendremos. Pero eso no quita que
nuestro grupo desde el ayuntamiento siga trabajando porque de
hecho, el barrio de Son Dameto necesita un centro cultural.

Nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, bona tarda a tothom. Nosaltres no donarem suport a
aquesta proposició no de llei. Pensem que sí, estem d’acord
amb l’esperit tal i com ha dit la Sra. Camargo. Sabem que Son
Dameto és un barri que necessita atenció, que no hi ha
infraestructures municipals disponibles, però pensem que
aquesta mancança no s’ha de cobrir a costa de l’Orquestra
Simfònica. 

Aquest espai, com ha explicat ara la Sra. Olga Ballester,
pertany a l’Orquestra Simfònica, que després d’uns anys molt
difícils, ara actualment està remuntant i s’ha signat aquest
conveni entre l’ajuntament, la conselleria i l’Orquestra, per tal
de dotar-la d’un espai adequat com ja s’ha explicat aquí. No em
sembla bé que per dotar el barri de Son Dameto s’hagin de (...)
els recursos que a més són propis de l’Orquestra Simfònica.
També sabem que els veïns del barri s’han organitzat per
tractar aquesta qüestió de la manca d’infraestructures del barri
i pensem que seria bo que hi hagués un espai social i cultural,
però no a costa de l’Orquestra.

També volem..., o sigui, no només són paraules, són fets
quan el Grup Socialista, el Govern del pacte ha estat governant,
en aquest barri s’ha fet feina, s’ha treballat en aquest barri. En
el període de govern quan l’Aina Calvo era batlessa, es va fer
el fantàstic parc que ara tenen i actualment s’ha aprovat la Llei
d’espais verds en solars municipals del barri, que no hi havia
res.

Per tant, nosaltres estem d’acord que hi ha d’haver espais
socials i culturals, però no a costa d’altres institucions. Per la
qual cosa votarem en contra.

Gràcies.

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, senyores i senyors diputats. Agrair als
grups que donen suport a aquesta iniciativa. Puc entendre que
hi hagi un conveni signat, però el que està clar és que
l’Orquestra Simfònica pertany al Govern i hi ha altres maneres
de poder finançar el nou equipament de la nova construcció,
que nosaltres hi estam totalment d’acord, això no ho hem dit.
El que consideram que és molt difícil és trobar espais a zones
de la ciutat que es puguin dedicar a les barriades com a centres
culturals. I clar, aquesta és una oportunitat i desfer-se d’aquest
espai, crec que és allò fàcil, però trobar la manera de pagar
l’equipament encara és més fàcil perquè la gent de la barriada
de Son Dameto tendria un espai que si no serà molt difícil
trobar-lo.

Demanaria a la Sra. Ballester que s’ho repensés, perquè
seria la manera per ventura de poder manifestar i que
l’ajuntament i el Govern fessin un esforç més per veure si
poguessin trobar una solució que no fos vendre l’espai que fins
ara ha utilitzat l’Orquestra Simfònica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Acabat el debat, passam a votar
la proposició no de llei RGE núm. 5384/17.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Un minutito presidenta, podemos esperar un minuto...
¿parar un minuto para la votación?

LA SRA. PRESIDENTA:

Un recés d’un minut, sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol intervenir, Sra. Ballester, o no? Passam a votació.

Passam a votació.

Vots a favor? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1.
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Per tant amb aquest resultat s’ha produït un empat, i
tornarem votar una altra vegada per veure si hi ha una
modificació de les postures.

Vots a favor de la proposició no de llei? 6 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

S’ha produït un segon empat. Si necessiten una suspensió
d’uns minuts per tenir abans de la tercera votació...

Passam a una tercera votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 5384/17. 

Vots a favor? 6 vots a favor. Perdó, 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 2 abstencions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. Voldria fer explicació de vot, ja
que he canviat el vot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té un minut.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Simplement m’he abstingut perquè..., també amb
congruència amb el que he dit, perquè considero que tampoc no
és un tema que justifiqui que el portem al Ple a discutir-lo.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En conseqüència queda
rebutjada...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...la Proposició no de llei RGE núm. 5384/17, relativa a
manteniment de l’actual seu de l’Orquestra Simfònica de Son
Dameto com a edifici d’equipament públic.

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