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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
comissió de Cultura, Educació i Esports d'avui.

Els demanaria, en primer lloc, si hi ha substitucions.

LA  SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Margalida Ferrando substitueix Pilar Ferrer.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix Catalina Palau.

EL SR. VIDAL I BIBILONI:

Guillem Vidal substitueix Joan Flaquer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 7299/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
declaració del nucli antic d'Alaior com a Àrea de rehabilitació
integrada.

Procedirem al debat de l'ordre del dia d'avui, relatiu a
proposicions no de llei, amb un únic punt de l'ordre del dia.
Començarem per la número 7299/97, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
declaració del nucli antic d'Alaior com a àrea de rehabilitació
integrada. Per fer-ne la defensa, té la paraula el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La ciutat d'Alaior, la tercera quant
a població i activitat a Menorca, una activitat econòmica molt
vinculada a l'activitat econòmica a Maó i també vinculada a les
zones turístiques de Son Bou i de Cala'n Porter. en els darrers
anys, arran d'un major pes de Maó com a pou d'activitat
econòmica, l'activitat econòmica d'Alaior va supeditada a la
que es realitza a Maó. Per altra banda, l'obertura d'una variant
a la carretera general de Maó a Ciutadella, que passava abans
per dins el poble d'Alaior, també ha trencat tot el que era la
relació de comunicació directa d'Alaior amb les urbanitzacions
de Cala'n Porter i Son Bou, i fins i tot el pas per Alaior dels
visitants de Menorca. Açò ha produït en aquests dos anys una
reflexió a Alaior, a aquest poble, sobre les incidències negatives
de l'activitat comercial, ciutadana d'aquesta ciutat. A resultes
d'aquesta idea, que no s'ha comptabilitzada però sí que és una
idea que és present dins la població, s'han posat en marxa, es
van posar en marxa una sèrie d'iniciatives.

Una d'aquestes iniciatives de l'ajuntament, que recollia
també iniciatives d'entitats culturals i socials del poble
d'Alaior era la recuperació del cas antic com una zona
d'atractiu de visita. El casc antic d'Alaior és un dels més
importants de Menorca, hem de recordar la declaració del
Pati de la lluna com a Bé d'interès cultural, a pesar que des
de la seva declaració l'any 94 no hi ha hagut cap tipus
d'inversió i que hi ha moltes dificultats per actuar-hi, tot el
conjunt de Sant Diego, de Santa Eulària i tot el que seria
can Salord, com a seu de l'extensió universitària, i tot el que
seria el casc antic d'Alaior, que més o manco s'ha conservat
d'una forma que podem considerar adient.

L'Ajuntament d'Alaior va considerar que una de les
possibilitats de fer un pla de recuperació era demanar la
declaració del nucli antic com a Àrea de rehabilitació
integrada, i ho va fer en virtut del Decret 39/1991, de 2 de
maig, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que
pretén arbitrar un conjunt d'actuacions públiques i fomentar
les privades amb la finalitat d'aconseguir una rehabilitació
integral i ordenada de determinades àrees urbanes i rurals i
crear també instruments de coordinació de les actuacions de
les diferents administracions públiques per actuar en
conjunts urbans.

Les ajudes que es preveuen per a les àrees declarades
són de tipus econòmic, tècnic, de gestió, d'informació, amb
l'establiment de procediments concertats entre diferents
administracions o entre administracions i entitats privades
o particulars.

Les actuacions que es preveuen fomentar amb la
declaració d'Àrea de rehabilitació integrada són de
promoció pública d'habitatges, de creació i millora
d'equipaments socials i culturals o dotacions d'interès públic
i general, l'adequació d'infraestructures socials i també la
rehabilitació i millora d'espais lliures, i sobretot es basa en
la restauració del patrimoni monumental i adequació de
façanes de la ciutat. Sabem que hi ha altes fórmules
d'inversió, fórmules generalistes, com pugui ser el Pla
Mirall o el Pla de façanes, que són fórmules generalistes.
Aquesta fórmula determinada és molt més concreta i
aplicada a un lloc determinat.

Els requisits que es demanen per a la declaració d'Àrea
de rehabilitació integrada són que l'àrea es trobi afectada per
un planejament urbanístic que contengui i desenvolupi uns
criteris de protecció, conservació i rehabilitació integrada.
Açò es pot posar en dubte, fins quin punt es dóna aquesta
condició, en el cas d'Alaior, perquè és cert que en la seva
proposta, en la seva petició, l'Ajuntament d'Alaior va
presentar un pla urbanístic per al casc antic molt senzill,
molt poc desenvolupat i que, en tot cas, si anàs endavant
aquesta declaració, s'hauria de concretar i ampliar, i
fonamentar molt millor.
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També es demana un pla o estudis complementaris sobre la
situació de deteriorament de l'àrea proposada, així com
propostes indicatives d'intervenció amb finalitat d'avaluar la
seva promoció i costos, així com fórmules de gestió.

Les actuacions a realitzar, segons aquest decret del Govern
balear de la Comunitat Autònoma, a través del programa
general de rehabilitació integrada, que s'hauria d'aprovar a
posteriori, determinen costos d'actuacions, a les quals
l'ajuntament aporta un 50% i el Govern balear, un altre 50%, de
les despeses, apart de les ajudes a iniciatives privades, que
sempre són subvencions addicionals a les ja existents.

L'Ajuntament d'Alaior va demanar l'any 96, em sembla que
el setembre o l'octubre de l'any 96, formalment al Govern
balear la declaració d'Alaior com a Àrea de rehabilitació
integrada. En respostes a preguntes formulades per aquest
diputat, el Govern balear ens ha contestat que no s'ha fet
aquesta declaració i que durant els darrers anys no s'ha finançat
cap projecte d'actuació d'àrees de rehabilitació a les Illes
Balears a cap municipi a partir del decret del Govern balear.

Açò no obstant, sí que hi ha una sèrie de municipis que
tenen àrees de rehabilitació integrada, en virtut del Reial Decret
726, del 93, amb aportacions de l'Estat central vehiculades a
partir del Govern balear. És una altra via també diferent a
aquesta, que sí que ha funcionat. Així, en els darrers anys, a
Palma hi ha hagut actuacions amb pressupostos totals de 800
milions de pessetes; a Eivissa, 200 milions de pessetes; a Maó,
185 milions de pessetes; a Alcúdia, 217 milions de pessetes, o
Calvià, 333 milions de pessetes, a partir de l'aportació del
Govern central. Sí que hi ha hagut una actuació.

En el cas d'Alaior, la resposta del Govern balear ens deia
que no s'ha declarat cap Àrea de rehabilitació integrada durant
el 96 i tampoc no s'ha iniciat la incoació de l'expedient en el cas
de la petició de l'Ajuntament d'Alaior. Aquesta resposta té
alguns mesos d'antiguitat, sense que hi hagi ja alguna decisió a
aquest respecte, desa que vaig obtenir aquesta resposta fins
avui, quan la tractam en aquesta comissió del Parlament balear.

El Govern balear argumenta aquesta falta de resposta a la
manca de recursos econòmics per poder fer factible allò que
seria després una política d'acció, si fos declarat el nucli antic
d'Alaior com a àrea de rehabilitació integrada.

Nosaltres hem de dir que a pesar d'açò, durant aquests anys,
com hem dit abans, sí que hi ha hagut actuacions concretes a
alguns municipis que tenen àrees, nuclis, declarats de
rehabilitació integrada.

Per altra part, també hem de dir que la declaració del casc
antic d'Alaior com a Àrea de rehabilitació integrada aportaria
conseqüències socials i econòmiques positives, importants en
aquest moment, que nosaltres creim que són necessàries, i per
altra banda, té un altre aspecte positiu, que és el compromís de
l'ajuntament de posar en marxa un programa concret. Ara estic
pensant en el pla especial que hi ha en tramitació a Ciutadella,
estic pensant en un pla paregut al cas del municipi d'Alaior, si
tirés endavant aquesta declaració.

Aquesta proposta que fem, que ja va ser aprovada per
unanimitat en el Consell Insular de Menorca per donar més
força a aquesta proposició no de llei en el Parlament és
instar el Govern balear que posi en marxa de forma urgent
la tramitació, l'expedient per a la declaració d'Alaior com a
Àrea de rehabilitació integrada pels efectes positius que ha
de tenir, perquè trobam que ja, al cap de dos anys de la
sol•licitud, és bona hora que obtengui una resposta, en un
sentit o un altre, però sí ja una resposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per fixar la posició, grups
que hi vulguin intervenir? Per part del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la diputada Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Mixt,
diré que donarem suport a aquesta proposta que fa Esquerra
Unida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vidal. Pel Grup Nacionalista-PSM,
té la paraula el Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup també donarà
suport a aquesta proposició no de llei, en primer lloc, perquè
creim que és donar una satisfacció a l'Ajuntament d'Alaior
que per unanimitat dels seus membres va sol•licitar que el
seu nucli antic fos declarat Àrea de rehabilitació integrada;
en segon lloc, perquè creim molt necessari que a les Balears
es tenguin amb més rigor i amb més profunditat els nuclis
antics dels nostres pobles, nuclis que en els darrers vint anys
han rebut impactes molt negatius, tots ho sabem, causats per
diverses raons, per mal gust, per la manca de respecte al
patrimoni heretat i també, i evidentment d'una manera
important, per la inhibició de les administracions.

Així i tot, crec que avui és una bona ocasió per esmentar
que, amb massa freqüència probablement, a les Balears, les
intervencions que es fan sobre els nuclis antics dels nostre
pobles i les nostres ciutats, amb massa freqüència, com dic,
són més intervencions de maquillatge, d'aparença, de
façanes, i a posta si féssim un repàs d'allò que s'ha gastat en
millorar els ambients urbans, probablement, allò que s'ha
destinat a plans anomenats de façanes sobrepassaria molt la
resta d'aportacions fetes, i creim que els nuclis històrics dels
nostres pobles mereixen un tractament més seriós, perquè la
seva problemàtica és qualque cosa més que la problemàtica
purament externa de les façanes i freqüentment és una
problemàtica estructural que és molt més integral i molt més
global, i a posta creim encertada aquesta petició a
l'Ajuntament d'Alaior, que es planteja la rehabilitació del
seu nucli antic en termes integrals i no purament i
simplement, jo diria gairebé anecdòtics, si els reduíssim a
les façanes.

Per tot això, donarem suport a aquesta proposició no de
llei.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
també donarà suport a aquesta proposició no de llei, ja que
considera que és adient, és adequada, i realment si establim, tal
com s'ha comentat..., hem de recordar que Alaior és la tercera
ciutat de Menorca i que realment, a causa de la desviació
produïda, com ha dit el portaveu d'Esquerra Unida, hi ha una
preocupació de pèrdua de vida, sobretot d'àmbit turístic, una
preocupació que és tant entre els ciutadans com en el propi
ajuntament. De fet, ens trobam que hi ha un precedent, és a
dir..., perdó, hi ha un decret, que és positiu, entenem que és
positiu, aquest Decret 39/91, hi ha una sol•licitud per part del
propi ajuntament, que, lògicament, es vol afegir a aquests
beneficis d'un 50% de finançament. Hi ha precedents, per tant,
com s'ha comentat. Només faltaria que aquest compromís..., és
a dir, complir amb aquest tercer pas. Hi ha el decret, hi ha la
sol•licitud, seria complir amb el compromís.

Només m'agradaria afegir que en unes molt recents
recomanacions de l'Agència internacional alemanya, la TUI,
que feia amb vista al turisme a totes les seves agències de
viatge, una de les qüestions més fonamentals, apart del medi
ambient, etc., era que les àrees dels nuclis antics, tal com està
contemplat a molts països d'Europa, poguessin ser uns dels
elements fonamentals a l'hora que els turistes poguessin
passejar-hi, i, de fet, sigui un element més per al que hem de
denominar turisme cultural.

Per tant, en aquest cas, no crec que hi hagi d'haver cap
problema perquè pugui sortir per unanimitat, i reiter que el
Grup Socialista hi donarà suport. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tejero. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui començam parlant d'una
història d'unanimitats, perquè, com ja han recordat alguns
portaveus que m'han precedit en l'ús de la paraula, és una
iniciativa a què dóna suport la unanimitat del ple de
l'Ajuntament d'Alaior, per unanimitat del ple del Consell
Insular de Menorca, i esper que també ho sigui per
unanimitat d'aquesta comissió.

El Grup Popular pensa que aquesta iniciativa del
Govern,  de declarar àrees de rehabilitació integrada, és una
bona fórmula que pot ajudar a permetre la recuperació de
les nostres ciutats històriques, i creim encertada aquesta
línia de suport, com he dit, del Govern balear.

Per fer un poc d'història, sense incidir massa en detalls
respecte de la tramitació, només diré que ha estat una
tramitació llarga, tant respecte dels documents econòmics
com dels documents administratius, que són necessaris per
tirar endavant amb aquesta iniciativa, i que realment n'han
impedit la declaració durant l'any 1997, com hauria estat el
desig del Govern balear en aquest sentit.

Vam començar els tràmits amb una documentació
senzilla, que s'ha anat completant al llarg dels darrers mesos
i sobre la qual encara s'està a l'espera, no sé si s'haurà
tramitat ja, per part de l'ajuntament d'Alaior de la
delimitació de l'Àrea, de les actuacions concrets a realitzar
durant l'any 1998 i de l'acord de la Comissió de govern
respecte d'aquesta iniciativa. Ens consta també que hi ha
hagut ja visites de tècnics de la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge a l'Ajuntament d'Alaior, on s'han
entrevistat amb el batle per acabar de concretar les
quantitats econòmiques i com s'havia de fer d'una forma
definitiva el procediment de declaració.

I com he dit abans, és voluntat del Govern fer efectiva
aquesta declaració enguany. Per tant, el nostre grup donarà
suport, com no pot ser d'altra forma, a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés.

 Atès el diferent posicionament dels diferents portaveus
de tots els grups polítics, aquesta presidència considera que
s'aprova per assentiment de tots els grups.

Queda, per tant, aprovada la Proposició no de llei
7299/97.
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I.2) Proposició no de llei RGE núm. 780/98, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre delegats territorials
d'Educació.

Finalment, passarem al debat de la Proposició no de llei
RGE número 780/98, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, sobre delegats territorials d'educació. Per fer
la defensa de la proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr.
Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La data d'aquesta proposició no de
llei és dia 30 de gener. En aquell moment encara només
s'havien nomenats els delegats territorials d'Educació de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, i era un moment en què crec
que ningú no preveia que s'acabaria nomenant un delegat
territorial de Mallorca. Crec que és important situar en el
moment just en què es va produir la proposició no de llei
perquè s'entengui el seu contingut.

Per tant, aquesta proposició no de llei feia referència en un
principi exclusivament als delegats de Menorca i Eivissa-
formentera, però ara, evidentment, també volem fer extensiva
la proposta de supressió de la figura del delegat territorial al de
Mallorca, com no podia ser d'altra manera.

Quina alternativa proposam a la dels delegats territorials?
No és que siguem insensibles davant la necessitat d'establir
algun tipus de representativitat de la conselleria a les illes de
Menorca i d'Eivissa. Creim que Mallorca és un cas que permet
ser diferenciat de les altres dues illes. La nostra proposta seria,
com diu el segon punt de la proposició no de llei, que a
Menorca i a Eivissa-formentera fossin els consells insulars qui
assumissin les tasques que han estat comanades als delegats
territorials, i que fos el conseller de Cultura, que en el cas de
Menorca també es diu d'Educació, en aquest moment no ho sé
del d'Eivissa, qui n'assumís la responsabilitat i la coordinació de
la gestió d'aquestes tasques, i aquesta no seria una fórmula de
nova planta perquè, si no n'estam mal informats, és la fórmula
que existeix a la gestió d'algunes àrees, com és, per exemple,
l'àrea d'Agricultura. Si és vàlid a l'àrea d'Agricultura aplicar un
model semblant, creim que també ho podria ser a Educació.

Referent a Mallorca, que inicialment no quedava inclosa en
aquest segon punt de la proposició no de llei, pensam que
hauria bastat amb una secretaria ocupada per un funcionari de
nivell superior per atendre les tasques que suposadament han
estat comanades a la delegació territorial, unes delegacions
territorials que han nascut malament, en la mesura que el que
és lògic era primerament definir el perfil de necessitats que
aquestes delegacions haurien d'haver resolt; segon, plantejar-se
si l'administració ja tenia altres mecanismes per donar resposta
a aquestes necessitats, i si s'haguès arribat a la conclusió que
s'havien de nomenar delegats territorials, jo crec que s'hauria
d'haver fet d'una manera bastant més consensuada i amb una
major informació prèvia que com es va fer.

Per tot això, creim que aquesta proposició no de llei està
carregada de sensatesa i, per això, la proposam als membres
d'aquesta comissió. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fixar la
seva posició? Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Creim que sí que està carregada
de raó aquesta proposició no de llei, per tant, tindrà el suport
de raó, no d'error, de raó, tindrà, per tant, el suport del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

En el moment de la implantació de l'organitzaicó de les
competències educatives a la nostra comunitat, el que s'ha
observat, una de les primeres coses que s'ha observat, i el
nomenament d'aquests delegats territorials és un exemple,
és la improvisació amb què s'ha organitzat o s'han volgut
organitzar les competències educatives, també a nivell
territorial.

L'aparició d'aquestes figures de delegats territorials del
Govern balear a les illes, a cada una de les illes, també té un
altre element negatiu, segons el nostre mode de veure-ho,
que és carregar l'Administració amb càrrecs que, pel seu
nivell i el seu caràcter de personal de confiança assessor del
Govern, no tenen raonament, al nostre mode d'entendre-ho,
la càrrega de l'Administraciói i l'aparició de figures
delegades a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, en
principi, i després, supòs que per no quedar malament, a
Mallorca.

Lògicament, la creació d'aquesta figura obeeix a una
visió centralista de la nostra comunitat, i si es té una visió
centralista de la nostra comunitat, és normal, no és cap
sorpresa que es creïn els delegats, perquè és la visió
centralista del Govern balear, l'és de tots, i crea les seves
figures territorials, en aquest aspecte, en matèria d'Educació.

Nosaltres no creim que és important la figura d'un
interlocutor, d'un interlocutor insular a les illes, de la
comunitat educativa, d'Educació cap al Govern balear, que
és important aquesta figura, el que és erroni és el caràcter
que es va donar a aquesta figura, i en aquest sentit, la
proposa que fa el Grup Nacionalista de suprimir-la i que les
competències o les feines, la responsabilitat d'aquesta
figura, passin als consell insulars, és pròpia, és correcta i
fins i tot està així prevista a l'Estatut, a l'Estatut es ralla que
els consells insulars són la representació de la Comunitat
Autònoma a cada una de les illes i que tenen aquesta funció
també d'institució de la Comunitat Autònoma.
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Per altra banda, nosaltres creim que és una proposta nascuda
a partir d'un fet molt concret i correcte però que tard o prest, i
més prest que tard, ens haurem de plantejar la possibilitat de la
transferència d'algunes competències, d'algunes gestions,
d'alguens responsabilitats als consells insulars, no només
aquesta, sinó d'altres tipus de responsabilitats i de gestions que
es poden insularitzar, i que també preveu l'article 39 de l'Estatut
que les competències educatives entren en aquell llarg llistat de
competències que poden ser transferides als consells insulars.

En aquest sentit, i com que entra perfectament dins la idea
d'insularitzar la política a les Illes Balears, nosaltres donarem
suport a aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Nacionalista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, en principi, estam
d'acord amb el punt u d'aquesta proposició no de llei i no estam
d'acord amb el punt dos. M'explicaré.

Nosaltres creim que aquesta figura del delegat territorial és
una figura absolutament posada sobre el sistema d'una forma
poc elegant per al propi sistema i, a més, se li dóna una
responsabilitat política que no veim com s'incardina
absolutament en la pròpia estructura de la conselleria. Nosaltres
entenem que només en el Ministeri d'Assumptes Exteriors hi
tenen lloc directors generals per a assumptes territorials, aquells
que s'ocupen dels assumptes d'Àsia, d'Amèrica llatina i de coses
d'aquestes, però dins una administració educativa, les
direccions generals solen tenir unes competències marcades,
cobreixen àrees d'un cert nivell de responsabilitat i una certa
coherència.

Per tant, jo crec que aquests són uns llocs de feina creats
artificiosament i que, per tant, haurien d'aparèixer com a tals,
sense que aquesta desaparició implicàs en aquest mateix
moment cap diferència respecte de l'estructura que dia 22 de
gener de 1998 es publicà en el BOCAIB  i que, a més, resulta
que per als serveis de Menorca i Eivissa es crea un cap de
servei de l'Administració amb complement específic
d'1.725.000 pessetes, nivell 28, de lliure designació i, a més,
d'especial responsabilitat i dificultat tècnica, horari especial i
incompatibilitat. Per tant, aquesta és la figura d'un funcionari,
de lliure designació però funcionari, tal com eren els directors
territorials o provincials quan l'Administració era del Ministeri
d'Educació i Cultura o anteriorment d'Educació i Ciència, és a
dir, s'oferia al conjunt de funcionaris de l'Administració de
l'Estat la possibilitat d'optar a una plaça d'aquestes, i eren uns
llocs, com diu aquí, d'especial responsabilitat, d'especial
responsabilitat, però reservats a l'administració en general.

 Per tant, aquesta seria una figura molt més lògica, molt
més apropada al que és una administració
professionalitzada, una administració que, malgrat tot, i en
el catàleg de nova creació que la conselleria ens ha posat al
BOCAIB, dels 34 caps de servei, dels 34 caps de servei, ho
torn a dir, 34 caps de servei que tendrà aquesta
administració, 27 són de lliure designació.

Per tant, el Sr. Conseller i els seus directors generals ja
es reserven un ample marge de discrecionalitat dins el que
és una administració.

Per tant, nosaltres entenem que aquesta figura del cap de
servei a Menorca i a Eivissa, i també un a Palma, també n'hi
ha un altre a Palma, cobririen suficientment la interlocució
de les necessitats de pares, professors, alumnes i institucions
cap a la Conselleria d'Educació i Cultura.

No creim que sigui adequat en aquest moment, no crec
que sigui adequat en aquest moment que es comani aquesta
gestió als consells insulars. Creim que, en tot cas, s'haurien
de pronunciar primerament els consells insulars si
desitjarien dur a terme aquesta gestió, crec que primerament
haurien de ser els consells insulars; en segon lloc, és molt
complex que una institució gestioni a uns funcionaris que
depenen d'un altre la seva capacitat d'instrumentar ordres,
que aquestes ordres es compleixin, a funcionaris que no
estan sota la seva jurisdicció, seria molt complicat.

Per tant, sense que nosaltres no vulguem dir que en un
futur es pugui plantejar un altre tipus d'organització
territorial del servei educatiu, creim que en aquest moment
no seria adequat, perquè els consells insulars no tenen
assignada aquesta competència en cap de les normes
vigents, que això es produís.

Per tant, la nostra posició és que donarem suport al punt
u, però no donarem suport al punt dos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una satisfacció inicial per al
grup que dóna suport al Govern que  en aquesta comissió
d'avui i amb aquest tema que ens ocupa cap portaveu no
s'hagi atrevit o que pugui dir que aquesta idea que ha tengut
el Govern de nomenar delegats territorials no sigui bona per
a la gestió de l'educació a les illes de Menorca, d'Eivissa, de
Formentera i de Mallorca.

Valdria la pena, idò, tan sols per no rebutjar aquesta
proposició, dir que no hem sentit aquí, com tantes voltes sol
ser habitual, sempre en qualsevol comissió, ponència o ple,
atacar sense misericòrdia el Govern. Per tant, és una gran
satisfacció, com a membre del Grup Popular, poder dir que
no hi ha hagut cap argument que ens ajudi a canviar d'idea.
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El proposant ha dit que aquesta idea ha nascut malament, en
tot cas, haurà nascut malament per al grup proposant, però no
ha nascut malament per al Grup Popular ni molt manco ha
nascut malament per al Govern, perquè la idea que batega sota
la figura del delegat territorial és apropar la gestió de sistemes
educatius als administrats, i que hi hagi un responsable a les
quatre illes és una prova evident que això serà més possible.

La finalitat, sempre desitjable, però molt més si tenim en
compte les especials condicions de la pluriinsularitat de la
nostra comunitat autònoma. Jo estic segur que si Balears hagués
set un territori continu, tal vegada aquesta mesura no s'hauria
pres; si s'ha pres és justament per apropar el ciutadà a
l'Administració. De totes maneres, l'ordre del president de la
Comunitat Autònoma de 23 de gener del 98 modifica, perquè
hi té tot el dret, l'estructura orgànica de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports i crea la Direcció General
d'Educació a Menorca i a Eivissa i Formentera per impulsar i
promoure més a prop de forma directa immediata la política
educativa de la Conselleria en l'àmbit insular territorial
respectiu; i així ningú no ho pot rebatre.

Per altra banda al BOCAIB 26 24 de febrer del 98 es publica
l'Ordre del president de la Comunitat mitjançant la qual es crea
la Direcció General d'Educació a Mallorca, perquè si no, a la
millor hauríem sentit en aquesta mateixa comissió, com hem
sentit altres voltes, per què es crea la de Formentera, Eivissa i
Menorca i no es crea la de Mallorca; i ara quan es crea la de
Mallorca també sap mal que es creï la de Mallorca. El que
sembla que sap mal en aquest aspecte més concret és que el
Govern a través d'aquestes tres figures sia capaç de millorar -
millorar- la qualitat de l'ensenyament, i aquest és l'únic objectiu
de la creació d'aquestes tres figures.

És evident, idò, la voluntat del Govern balear de no
transferir immediatament. Qualsevol de vostès, i tots i cadascun
en són conscients, que transferir ara als consells insulars la
gestió en educació ens portaria a un desgavell rapidíssim; que
tal vegada el que vol algun dels membres de l'oposició, per no
dir tots, justament seria això: que el Govern fracassàs en la
gestió de l'educació. I com vostès comprendran, el que vol el
Govern és millorar i tenir èxit en aquesta competència, la més
difícil juntament amb sanitat, de quantes puga tenir en el
present i en el futur.

És per totes aquestes raons que no podem donar suport a la
proposició no de llei en els dos apartats que aquí se'ns han
presentat. I no deim que no per pura mania; deim que no perquè
creiem sincerament que amb aquestes tres figures la qualitat, i
sobretot la solució dels problemes es podrà fer directament des
de cadascuna de les Illes, apropant un futur quan, en el moment
oportú, els consells insulars tenguen les competències en
educació, previs els tràmits i les gestions que tota aquesta gestió
significarà. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Pel torn... Sí, digui, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo no sé si el que demanaré està d'acord amb el
reglament, però si fóra possible, m'agradaria sentir la cinta
de la meva intervenció, perquè ara tenc un greu dubte, a
veure si jo m'he manifestat a favor dels delegats insulars o
en contra. Tenc els meus seriosos dubtes, i no sé si està
previst que per la salut mental dels diputats, un pugui
comprovar que ha dit el que ha dit, i no tot el contrari.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord, Sr. Crespí...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Retir la meva petició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tant, passarem al torn de rèplica, i té
la paraula el diputat Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Marí ha dit que ningú no
ha dit que no sigui bona la seva proposta perquè ningú no
l'ha criticada. Jo crec que si el nostre grup presenta una
proposició no de llei a la qual al primer punt es demana la
supressió d'aquestes figures dels delegats territorials, és
perquè lògicament n'ha fet una valoració i ha considerat que
no era una bona fórmula, aquesta dels delegats territorials.

D'altra banda, ha dit, referint-se a unes paraules meves,
que ha nascut malament pel grup proposant. Jo li diria que
només ha nascut bé pel Govern, perquè la totalitat dels
sindicats del sector no varen veure gens ni mica amb bons
ulls la creació d'aquesta figura, i sobretot la manera com va
ser creada aquesta figura, que va ser creada, per dir-ho
d'alguna manera, jo diria per sorpresa. Evidentment el Sr.
Marí parla, insinua, que el principal desig de l'oposició és
que el Govern fracassi en la gestió de l'educació. Jo li
demanaria que intentàs no veure l'oposició com a tan
irresponsable, perquè és evident que l'educació qualsevol
partit polític, qualsevol força social d'aquestes illes sap la
seva importància absolutament decisiva, i el fracàs de
l'educació a les Illes Balears no és només un fracàs del
Govern, sinó que és un fracàs de la societat i del país, i per
tant no ens imagini tan irresponsables.
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Després una cosa que es debat aquí. Jo crec que hi ha un
consens general -i podríem discrepar sobre el temps d'aplicació
i sobre el model- que el fet que les Illes Balears siguin un
territori pluriinsular requereix cercar unes fórmules adaptades
a aquesta naturalesa pluriinsular de gestió del sistema educatiu,
igualment que se cerca en la gestió d'altres àmbits polítics. I
aleshores, per ventura hi pot haver discrepàncies. Aquí el que
hi ha hagut és una manifestació d'una discrepància respecte del
model que ha triat el Govern balear, primer perquè creim que
abans..., evidentment això és una confirmació més com s'ha fet
d'improvisat tot. Hi havia hagut molts d'anys per intentar
preparar l'acceptació de les competències educatives i
l'aplicació des del Govern autonòmic, es va perdre molt de
temps. La nostra proposta, el calendari lògic, creim nosaltres,
hauria estat primer definir el model de descentralització del
sistema educatiu, i després establir la millor manera d'aplicar
aquest model, d'acord amb el model de descentralització
prèviament establert. Vostès consideren que hauria de ser la
fórmula dels delegats territorials? Ho consideren
precipitadament, perquè encara no tenen definit el model de
descentralització del sistema educatiu, encara no han pogut
comprovar si a través dels propis serveis educatius presents a
cada illa i a través dels seus propis cossos funcionarials
aquestes tasques que han estat encomanades als delegats
territorials haurien estat possibles. Nosaltres, com que creim
que sí que haurien estat possibles, estant a favor d'una adaptació
del sistema educatiu a la pluriinsularitat, no estam d'acord amb
la fórmula dels delegats territorials, que creim que més aviat
han respost a un nomenament polític que no un nomenament de
gestió tècnica del propi servei d'educació.

Evidentment l'educació és una cosa massa important com
perquè el Govern balear no tengui fins i tot un cert sentiment
d'incertesa en les decisions que pren, i a més a més si les pren
sense consultar amb ningú i sense la complicitat de ningú. Per
tant, jo crec que la prepotència que es pot manifestar aquí d'una
adhesió incondicional i absoluta cap als delegats territorials és
una frivolitat, i crec que no convé que l'educació es permeti
moltes frivolitats, perquè és un bou amb unes banyes amb
molta punta i molt llargues, i les enquestes i els resultats que les
estadístiques van confirmant dia a dia ho demostren, ho
confirmen, i a la vegada insinuen les dificultats extraordinàries
perquè el sistema educatiu sigui aquesta maquinària de
formació de ciutadans i de professionals, i a la vegada ciutadans
d'un país i d'una societat democràtica que tots desitjaríem que
fos. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons i Pons. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

En relació amb el punt al qual no donarem suport, jo
crec que dins la conformació dels diferents àmbits
competencials que en aquesta comunitat autònoma anirem
establint al llarg del temps, i que d'una manera lenta es va
conformant, que crec que amb la reforma de l'Estatut es
camina una mica cap aquí, hem de cercar dins un debat que
jo crec que és d'una gran transcendència política, aquests
grans temes, com és l'educació, la sanitat, i altres serveis, a
qui compet millor donar el servei, perquè al final el resultat
sigui que els ciutadans i ciutadanes tenguin el millor servei
públic possible. Per tant, jo crec que no és aquí el moment
ni de fer declaracions d'intencions, ni de significar com
hauria de ser o com podria ser d'aquí a molts d'anys això.
No hi ha hagut aquest debat polític sobre el tema educatiu,
crec jo. No hi ha estat en els consells insulars, no hi ha estat
al si dels partits polítics, i per tant per això nosaltres no feim
una expressa declaració com això hauria de ser d'aquí a
quatre, d'aquí a cinc o d'aquí a molts d'anys. Crec que aquest
és un debat que ens hem de reservar per fer amb tota
serietat, i llavors que sigui el conjunt de les forces polítiques
que prenguin una decisió que en aquest cas, no m'agrada
comparar l'educació amb l'agricultura, amb tot el respecte a
l'agricultura, però ni els nins són lletugues, ni els mestres
són aixades. Per tant, crec que aquí hem de fer una reflexió
molt profunda, perquè es juguen moltes coses amb el
sistema educatiu, que no només conforma ciutadans, sinó
que també col•labora a la provisió d'aquelles persones que
han de dur endavant el sistema productiu d'aquestes illes.
Per tant, per això, no donarem suport a aquest punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. A més dels dos punts que aquí
es presentaven per a l'aprovació, hi ha hagut un inici del que
hauria de ser la filosofia de l'educació, que jo entenc que
aquest no és el moment, encara que el tema és
importantíssim; i per als que ens dedicam al món de
l'ensenyament i l'educació és una gran satisfacció poder
constatar com altres companys han reconegut aquí i ara que
el tema de l'educació és complex, i que sobretot el segon
punt no és el moment més adequat.

El proposant d'aquesta proposició no de llei, el Grup
Parlamentari Nacionalista, en el seu torn de rèplica no ha
pogut -perquè segurament no n'hi ha- donar cap argument
que faci canviar el sentit del vot del Grup Popular. Aquí ell
i nosaltres buscam una bona gestió educativa, i justament
perquè buscam una bona gestió educativa és pel que el
Govern i el grup que li dóna suport ha pensat que la millor
gestió educativa que podíem donar era fer aquests tres
nomenaments a les quatre illes que conformen el nostre
territori. Aquí crec jo que, com tantes voltes, també almanco
se'ns permeti demanar un vot de confiança a la gestió
d'aquestes persones, a la gestió d'aquest govern, i en tot cas
en un futur proper o llunyà, si aquesta gestió no hagués set
bona, tots els grups parlamentaris tenen el mecanisme adient
perquè en comissió, o més solemnement en ple, o bé
sol•licitant la presència del conseller d'Educació, màxim
responsable, puga venir aquí a explicar-nos què és el que
s'està fent, i els grups de l'oposició, i en concret el Grup
Parlamentari Nacionalista, tenga a bé a dir-li "tan sols els
que vivim a unes illes petites sabem del benefici que
significa el nomenament d'aquestes dues persones,
sentiment que tal vegada desconeixen els que tenen la sort
de viure a l'illa major". Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. D'acord amb el posicionament del
Grup Parlamentari Socialista, passaríem a fer la votació per
separat dels punts 1 i 2 d'aquesta proposició no de llei.

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 6; vots en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda rebutjat el punt número
1.

Passam a la votació del punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 3; vots en contra, 13; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. Queda, per tant, rebutjada la
proposició no de llei 780/98.

Senyores i senyors diputats, no havent-hi més assumptes a
tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies per la seva
col•laboració. Bon dia.



410 CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS / Núm. 25 / 18 de març del 1998



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 25 / 18 de març del 1998 411



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


