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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. En primer lloc els demanaria si hi
ha substitucions. No n’hi ha, moltes gràcies. Aquesta comissió
vol agrair la presència de l’Hble. Conseller de Cultura,
Educació i Esports Sr. Manel Ferrer i Massanet, que compareix
davant aquesta comissió per donar compliment al primer punt
de l’Ordre del Dia, relatiu a preguntes. Benvingut Sr. Conseller.

I.1) Pregunta RGE núm. 4473/98, presentada pel diputat
Hble. Sr. Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a despeses en
normalització lingüística a l'ensenyament.

En primer lloc començaríem pel primer punt de l’Ordre del
Dia, relatiu a preguntes i començarem per la pregunta 4473/98,
formulada pel Sr. Portella i Coll, sobre despeses en
normalització lingüística a l’ensenyament. Per formular la
pregunta té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els diputats i
diputades i bon dia també al conseller que es presenta en
aquesta comissió. Aquesta pregunta ha estat formulada el passat
mes d’octubre i després, amb motiu de la compareixença del
conseller per a la presentació dels pressuposts ja vàrem tenir
ocasió de debatre parcialment la qüestió dels famosos 1.500
milions per a normalització lingüística dins l’ensenyament. Les
competències educatives, com recordaran, que tenim des del
primer de gener d’enguany, la dotació venia una agregació
d’una partida de 1.500 milions exclusivament destinada al que
representa de major cost per a normalització lingüística dins el
món educatiu amb les competències rebudes. A nosaltres ens
interessava, perquè ja l’any passat amb motiu dels pressuposts
que va presentar la conselleria per al 1998 no estava detallada
la distribució dels pressuposts, per tant no es podia saber a què
es destinava tota la quantitat, gairebé 40.000 milions de
pessetes, que era el global, i no hem pogut fer el seguiment
d’aquests 1.500 milions. A nosaltres ens agradaria, la pregunta
parla dels primers deu mesos del 1998, en concret, a quines
despeses han estat destinats aquests 1.500 milions per poder
anar sumant i veure si ens surt la quantitat total de la partida
agregada a les dotacions d’educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta té
la paraula l’Hble. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Portella, també molt bon dia a tots. Efectivament, tal com
vàrem debatre a la compareixença amb motiu de la
presentació dels pressuposts de la conselleria, vaig tenir
ocasió, a requeriment seu i crec recordar també que a
requeriment del Sr. Pons del Partit Socialista de Mallorca,
d’explicar quin era el contingut d’aquests 1.500 milions de
pessetes addicionals que varen venir amb la transferència i
amb què els gastava el Govern balear. Quan es va produir la
transferència es varen destinar, es varen negociar aquests
1.500 milions de pessetes addicionals per cobrir una sèrie de
despeses més petites que les derivades de la llengua, que
tenien a veure amb la nostra comunitat autònoma com una
comunitat autònoma insular, però especialment aquesta
partida va venir destinada a cobrir el sobrecost que aquesta
sigui una comunitat autònoma amb una llengua pròpia. Per
això és lògic que la major part d’aquesta quantitat vagi
adreçada al que és obvi que suposa el major cost, la major
part d’aquest major cost que suposa el fet de tenir llengua
pròpia a la nostra comunitat. I aquest major cost,
naturalment, és el cost dels docents, dels docents que fan
feina específicament en l’ensenyament del català propi
d’aquestes illes. I així, hi ha més de 1.000 milions, i aquesta
és una xifra difícil de quantificar, però hi ha més de 1.000
milions de pessetes destinats al pagament de nòmines de
professors de català, tant de mestres com de professors de
secundària, com de mestres de suport a la compensació
lingüística.
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A més de tot això, dins els serveis administratius de la
conselleria, el Servei d’Ensenyament del Català té un cost
aproximat de 60 milions de pessetes, al qual s’inclouen els
grups de suport de la immersió, els assessors de català als
centres de professors i recursos o el personal en comissió de
serveis a la Universitat de les Illes Balears per a reciclatge de
docents. Aquest servei de reciclatge de docents, al marge del
que suposa com a cost, en nòmina té una assignació de 38
milions de pessetes addicionals per dur endavant els seus
programes. Altres activitats, altres programes, altres actuacions
que es realitzen en matèria de formació lingüística, diferents al
reciclatge, pugen a uns 50 milions de pessetes. Per a dotació de
recursos a centres per compensatòria hi ha 1 milió de pessetes.
Per a elaboració de material didàctic en català, 60 milions de
pessetes. Per a desplegament curricular, 20 milions de pessetes.
I totes aquestes activitats plegades, crec jo que suposen ja una
despesa superior a aquests 1.500 milions de pessetes.

Al marge de tot això, vostès saben que hi ha, dins l’actuació
normal o de la nova actuació de la conselleria, una sèrie
d’actuacions que inclouen una part important destinada a
superar, dins el camp de l’ensenyament, aquest sobrecost que
suposa que aquesta sigui una comunitat bilingüe i una
comunitat amb una llengua pròpia, i així per exemple es
reflecteix a les darreres campanyes que hem posat en marxa,
com la de la cultura a les escoles, o de la promoció de la
lectura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica,
Sr. Portella? Té la paraula.
 

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, amb la seva
resposta, o sigui la dotació econòmica de les competències
educatives, ara m’equivocaré, era un cost global d’uns 38.000
milions; a més a més, hi havia els 1.500 milions per a
normalització lingüística. Vostè em diu que d’aquests 1.500,
que eren a més a més, per a normalització lingüística, uns 1.000
van a pagar les nòmines dels docents, dels professors de català,
de professors de secundària, professors de suport,
assessorament als instituts; jo he d’entendre que els professors
de català, abans del traspàs de les competències, que entraven
dins aquests 38.000 milions, feien feina altruísticament, que no
cobraven, és ver, abans del traspàs de les competències, era
altruista la seva dedicació durant tot l’any, i que és després,
quan el Govern balear rep les competències, que es dediquen
aquests 1.500 milions a pagar-los les retribucions i els sous.
Això és el que jo entenc de la seva resposta; que la dedicació
dels professors de català era altruista, que el Govern espanyol
no els pagava, perquè vostè diu que abans aquesta despesa no
hi era, amb els 38.000 milions amb què va venir dotada la
transferència, per la seva resposta.

En tot cas, jo crec que de part del Parlament balear hem de
retre un homenatge a la dedicació d’aquest professorat que
dedica les seves hores a fer feina sense cobrar una pesseta
abans del 1998; crec que hauria de ser un acord unànime
d’aquest Parlament aquest homenatge al professorat, per una
banda.

Per altra banda, la suma que em diu, tot, incloent aquests
1.000 milions, són 1.200 milions; fins i tot vostè incorpora
coses com és la junta avaluadora, que és una despesa que és
des de l’origen del temps, molt abans de rebre les
competències; inclou coses que són més de tipus cultural
que no lingüístic. La conclusió definitiva és que els 1.500
milions han servit per cobrir el dèficit amb què varen venir
dotades aquestes competències, no per impulsar la
normalització lingüística a l’àmbit escolar. Això és la
conclusió a què jo he arribat amb la seva resposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per al torn de contrarèplica
té la paraula l’Hble. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, per començar
pel menys important de tot, però per aclarir, jo en cap cas de
totes les xifres que els he donat, en tot cal hauré inclòs
l’Institut de Ciències de l’Educació, però no la Junta
Avaluadora del Català en cap moment.

Efectivament, i com vostè es pot imaginar, els professors
de català que hi havia abans, que n’hi havia menys dels que
hi ha enguany, sí que cobraven; altra cosa és que nosaltres
demanàssim i exigíssim, cosa que l’Estat no feia i tampoc
no feia cap altra comunitat amb llengua pròpia abans de
transferir les competències, el que nosaltres vàrem demanar
a l’Estat és que consideràs, i la veritat és que jo no sé per
què no ho considerava abans, que no és el mateix un sistema
educatiu on s’han d’ensenyar dues llengües, on hi ha més
professors, on hi ha més hores lectives i on, entre d’altres
coses, cosa que tampoc no es considerava, la concertació és
més cara perquè efectivament s’han de concertar unes hores
més a la setmana per tal de donar, com a assignatura, la
llengua pròpia; doncs tot això a l’Estat a l’hora de fer un
esforç pressupostari no considerava la nostra comunitat
autònoma una comunitat diferent de les altres, i nosaltres
vàrem demanar que sí es consideràs diferent, en aquest
aspecte concret, i vàrem valorar, vàrem convenir que la
valoració d’aquest sobrecost de la competència era aquesta
quantitat. I aquesta quantitat, naturalment, sobretot va a
cobrir les despeses en el que més contribueix a què sigui
més car un sistema educatiu amb dues llengües que amb una
sola, que és el pagament dels professors. Per tant, aquesta
era la qüestió i a això hem destinat nosaltres aquesta
quantitat, o no l’hem destinada perquè tot venia dins dos
grans conceptes diferents, però jo li cont exactament amb
què es gasta aquesta despesa.
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Vostè, com molta d’altra gent, supòs que avui fa dos mesos,
i d’aquí quatre mesos, continuarà insistint que les competències
varen venir mal dotades, jo supòs que per això de què per molt
de repetir una cosa que jo crec que puc demostrar perfectament
que és absolutament incerta, al final pareix que és certa. Però
bé, jo la veritat és que no sé si és aquest el moment, a més
supòs que tornarà sortir aquest tema quan tenguem més temps
en el debat final dels pressuposts d’enguany, jo crec que ja he
explicat mil vegades com funciona el sistema de transferències;
per què aquesta va ser una transferència ben dotada i vostès
intentaran demostrar que no va ser així. Jo no estic en absolut
d’acord, i crec que nosaltres amb aquesta competència com
amb qualsevol altra som perfectament lliures de destinar més o
menys recursos dels que destinava l’Estat a la competència
concreta; en aquest cas, hem volgut destinar més recursos i
segurament vostè n’hagués destinat més a normalització
lingüística i menys a altres conceptes. Nosaltres hem cregut que
havíem de fer la despesa com l’hem feta, i així he procurat
explicar-li fa un parell de setmanes i avui mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 4720/98, presentada pel diputat
Hble. Sr. Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a ampliació de
l'extensió universitària d'Alaior.

Continuam amb la pregunta 4720/98, del Sr. Portella i Coll,
sobre ampliació de l’extensió universitària d’Alaior. Per
formular la pregunta té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si no vaig errat, em sembla que dia
15 de desembre, bé és una data que ja s’ha ajornat unes quantes
vegades, però em sembla que dia 15 de desembre s’inaugurarà
oficialment l’extensió universitària a Menorca, que és a l’edifici
de Ca’n Salord a Alaior. Conten, pel poble es diu que s’espera
una comitiva d’unes cinquanta persones per a aquesta
inauguració, comitiva àmplia que possiblement no cabrà dins
l’extensió universitària. A pesar que s’inauguri d’aquí a poques
setmanes ja s’ocupa l’extensió universitària a l’edifici de Ca’n
Salord, prèviament s’havien ocupat dependències de l’Institut
d’Alaior, mentre s’estaven fent les obres; ara ja s’ocupa, per
part de l’alumnat que segueix els estudis d’educació infantil,
que ja van pel segon curs, i per part de l’alumnat que enguany
ha començat em sembla que són econòmiques o empresarials,
una altra carrera. I d’aquesta ocupació ha resultat la certesa, el
descobriment que l’espai físic d’aquesta extensió universitària
ja resulta avui bon i bé insuficient, només he de dir que
l’ascensor és gairebé tan gran com una de les aules.

Hi ha quatre aules i després una aula multiusos en tota la
qüestió de telemàtica, d’aparells de comunicació.
Lògicament aquesta insuficiència d’espai pot impedir el
desenvolupament normal del que seria l’extensió
universitària de Menorca per aquesta mateixa causa. No
entrarem en si l’edifici de Ca’n Salord era l’edifici més
indicat per fer-ho, o si era més indicat un edifici de nova
planta, situat a la zona escolar d’Alaior mateix, no importa
anar a una altra població si es va decidir Alaior, però a la
zona escolar que hi ha a Alaior d’una forma conjunta, i fer
una espècie de campus universitari, escolar, a aquella zona.
La qüestió és aquesta, és un edifici que està al nucli antic
d’Alaior, amb difícil comunicació, i com ja dic, amb
insuficiència real d’espai. Una insuficiència que ja ha
motivat algunes iniciatives per poder ampliar aquest espai.
L’espai no es pot ampliar pel propi edifici, si no és ocupant
el pati; però lògicament el pati, que és un pati un poc
claustral, seria destrossar-lo si s’ocupàs amb aules noves, o
les terrasses, que és el que li dóna importància a l’edificació
arquitectònica que, per cert, he de dir que no està
catalogada.

Jo voldria saber, perquè ja s’ha dit la possibilitat
d’adquisició d’un immoble veí que està en situació de venda
i que dóna immediatament posterior a l’edifici de Ca’n
Salord; quines mesures pensa prendre el Govern, perquè el
Govern, a part de la Universitat, que també té competències
en la matèria, el Govern és un dels impulsors d’aquesta
creació de les extensions universitàries, tant a Eivissa com
a Menorca, quines mesures pensa prendre el Govern per
aconseguir la consolidació, sobretot en el que fa referència
a aquesta manca d’espai? En poques paraules, es pensa
ampliar l’extensió universitària, invertir en l’ampliació, s’ha
pensat en l’adquisició i rehabilitació d’aquest edifici contigu
a l’extensió universitària, quines decisions es pensen
prendre en aquest sentit?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta té
la paraula l’Hble. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, alterant una mica l’ordre
del les preguntes, quant als continguts concrets de les
carreres que es puguin cursar a l’extensió universitària de
Menorca, per tant sí que s’amplia l’oferta, vostè sap que
enguany ha començat el segon curs d’educació infantil i el
primer d’empresarials; que l’any que ve es farà, a més del
que ja es feia, el segon d’empresarials i el primer
d’enginyeria i telecomunicacions, i al curs del 2001 es farà
el tercer d’empresarials i el segon d’enginyeria i
telecomunicacions i al següent curs s’acabarà l’enginyeria
i telecomunicacions; per tant, sí que hi ha una planificació
al voltant de quin ha de ser cada any l’augment d’oferta
educativa que es faci des de la Universitat.
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A vostè li preocupa també la qüestió de l’espai d’aquesta
extensió i a mi m’agradaria dir, per ser just, que s’ha fet un gran
esforç per poder ubicar l’extensió universitària a Ca’n Salord,
un esforç que ha tengut un cost global de 84 milions de
pessetes, que han estat finançats, impulsats especialment pel
Consell Insular de Menorca i també, naturalment, per la
Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alaior.
Actualment, l’ajuntament està en negociacions, efectivament,
per a la possible adquisició d’un immoble annex a l’edifici de
Ca’n Salord on, segons el primer parer de l’arquitecte, es
podrien ubicar vuit aules noves, amb una cabuda de 70 alumnes
cadascuna, endemés d’un petit lloc destinat a aparcament de
vehicles. Per tant, jo crec que naturalment aquesta seria una
bona adquisició, en qualsevol cas, jo crec que per un costat
l’Ajuntament d’Alaior i per un altre els òrgans interns de la
Universitat de les Illes Balears ja estan fent feina en aquest
sentit i, naturalment, jo, que he parlat d’aquest tema només amb
el Rector de la Universitat, estic disposat a fer una mica el que
ells considerin oportú, perquè jo crec que aquesta és una bona
aposta per a la consolidació d’un projecte que jo crec que és el
més important que ha tengut en els darrers anys la nostra
Universitat, com és dur aquestes extensions tant a Menorca com
a Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si vol fer ús del torn de
rèplica, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. He quedat satisfet de la resposta
del Conseller de Cultura, Educació i Esports perquè era un tema
que ens preocupava a Esquerra Unida i bé a Esquerra de
Menorca a Menorca, i per aquest motiu ja tenim presentades
iniciatives tant al consell insular com a l’Ajuntament d’Alaior
al respecte. Per tant, estic satisfet que és una qüestió que
s’estigui en aquests moments activant i que s’estigui movent.

M’agradaria saber ja, molt breument, i per concloure, que si
es decideix aquesta posició d’adquisició d’aquest immoble,
l’immoble té un preu econòmicament baix, però la rehabilitació
ha de ser total, perquè és un immoble que necessita una
rehabilitació total; quina seria l’aportació econòmica del
Govern balear, a part de la que puguin fer l’Ajuntament
d’Alaior o la Universitat, quin seria l’esforç econòmic del
Govern balear per a l’adequació d’aquest immoble com a
ampliació de la seu universitària? Açò és la pregunta en concret
que m’agradaria saber.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller de Cultural.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que l’esforç econòmic
que fa el Govern, aprovat per aquest Parlament envers la
despesa universitària a la nostra comunitat és considerable
i s’està incrementant en els darrers anys, esper que en els
propers dies puguem aprovar una despesa per a l’any que ve
de 4.800 milions de pessetes que, precisament i entre
d’altres coses, van destinades a aquesta qüestió, és a dir, a
finançar les despeses que té la nostra Universitat, d’entre
elles la possible ampliació del seu espai, així, de Menorca.
En qualsevol cas, jo m’he compromès amb la Universitat
que si aquesta ampliació és bona, és necessària i és
convenient i ho aprova la Universitat i la Universitat, pel
que fos, no pogués fer front a aquesta despesa, naturalment,
al marge d’aquest finançament directament reflectit en els
pressuposts, podríem signar un conveni amb la Universitat
perquè no es quedi per manca de doblers que es pugui fer
aquesta adquisició, de la qual jo estic convençut que si no es
fes, i parl amb el desconeixement absolut del que no ha vist
l’edifici i del que no és tècnic, però jo estic convençut que
si no es fes qualque dia ens en penediríem. Per tant, jo crec
que aquesta serà, en tot cas, una bona inversió, i si la
Universitat no hi pot fer front, naturalment, i així li he dit al
rector, ens tendrà a nosaltres per fer-n’hi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4132/98, presentada pel
diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a institut d'educació
secundària d'Eivissa.

I.4) Pregunta RGE núm. 4133/98, presentada pel
diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a institut d'educació
secundària a s'Arenal.

La següent pregunta és la 4132/98, del Sr. Crespí i Plaza,
sobre institut d’educació secundària a Eivissa. Per formular
la pregunta, té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de
demanar excuses pel meu retard, provocat pels canvis que
hi ha hagut en els ordres del dia d’avui. Però bé, així mateix
he tengut temps d’arribar i sentir la rèplica del conseller, i
m’agradaria que em contestàs a les meves preguntes, amb
una exactitud molt superior a la que tractava el tema de la
despesa en la normalització lingüística en el sistema
educatiu. I per brevetat, les preguntes són dues, però si el Sr.
Conseller no té inconvenient i la Mesa tampoc, les podem
agrupar en una sola, ja que es tracta, doncs, de
construccions de centres d’educació secundària. Per una
part a Eivissa, on fa molt de temps que parlam d’una sèrie
d’instituts que no veim que es perfeccionin els convenis per
començar-los a construir, tots sabem que la durada d’una
construcció és entre devuit i vint mesos; no parlem del de
Formentera, que ha estat devers tres anys; i l’institut
d’educació secundària de s’Arenal que, tot i que va ser
adjudicat per part de l’ajuntament, sembla que hi ha hagut
una rescissió de contracte, i ens agradaria saber com està la
situació d’aquesta construcció.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Atesa la seva petició, no hi ha
inconvenient de poder agrupar les preguntes 4132 i 4133. Per
contestar, té la paraula l’Hble. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Crespí, intentaré contestar-li
amb tota la precisió i concisió. L’institut d’educació secundària
Sa Colomina a Eivissa Vila, és un institut de vint més vuit
unitats, el projecte ha estat redactat i supervisat, amb data 25 de
l’11 del 98, per tant, en pocs dies es podrà obrir el concurs per
adjudicar la construcció d’aquest institut.

L’institut d’educació secundària de Sant Agustí d’Es Vedrà,
al municipi de Sant Josep, és un institut de setze més vuit
unitats –li dic les unitats perquè qualcuna d’aquestes ha variat
a l’alça, concretament en aquests dos darrers instituts, perdó, al
de Sant Josep i al de Sant Joan. A aquest segon institut, el de
Sant Josep, es troba aprovada la cessió dels terrenys a favor de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports per part de
l’Ajuntament de Sant Josep i es tramita la declaració d’interès
general a la Comissió Insular d’Urbanisme d’Eivissa i
Formentera.

L’institut d’educació secundària de Sant Llorenç, al
municipi de Sant Joan de Labritja, és un institut de setze més
sis unitats; han estat oferts a la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esports els terrenys que ja varen ser adquirits per l’ajuntament
amb aquesta finalitat, i no consta la cessió. S’ha obtingut la
declaració d’interès general per part de la Comissió Insular
d’Urbanisme, amb data 25 del 8 del 98, per tractar-se d’una
edificació en sòl rústic. Per tant, aquests dos darrers instituts
van més endarrerits que els d’Eivissa Vila.

Quant a l’institut de s’Arenal, per a la construcció d’aquest
institut d’ensenyament secundari, la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esports i l’Ajuntament de Llucmajor varen signar, el
14 de gener del 1998, un conveni en virtut del qual
l’Ajuntament de Llucmajor es constituïa en òrgan contractant
d’aquesta construcció, i la Conselleria d’Educació finançaria el
cost de l’institut en diferents anualitats, en concret, en tres
anualitats. Les obres, com vostè sap, d’aquest institut, es troben
en execució; han sofert un cert retard a causa de la renúncia del
contractista adjudicatari de les obres, que era l’empresa
Agroman, la qual cosa va suposar una nova convocatòria per a
l’adjudicació de les obres en el punt on les va deixar l’empresa
que va renunciar; i l’adjudicació segona es va realitzar a
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Aquestes
obres, molt importants per aquella zona, està previst que
finalitzin dins aquest curs escolar i que per tant aquest institut
pugui estar en marxa el mes de setembre per al començament
del proper curs escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per al torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies. Sr. Conseller, ens agradaria saber, ja que no
n’ha fet referència, als tres instituts que ha citat a Eivissa,
així com al de Llucmajor ens ha explicat qui era l’òrgan
contractant, quins seran els òrgans contractants de tots i
cada un d’ells, si és la mateixa institució o si són
institucions diferents. En qualsevol cas, sembla que per al
curs proper, per al curs 99-2000, cap d’aquests tres instituts
estaran acabats i molt ens temem que l’institut d’Es Vedrà,
i molt més el de Sant Llorenç, que està més endarrerit
encara, és difícil que el curs 2000-2001 estiguin a disposició
del sistema educatiu. Evidentment, això generarà unes
dificultats a causa de la progressiva implantació de la Logse
i no permetrà que els alumnes que en aquest moment
imparteixen ja l’educació secundària a centres de primària
produeixin el trasllat. Ens agradaria saber quines mesures
pensa prendre per evitar els problemes que això, sense cap
dubte, genera?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per al torn de contrarèplica,
té la paraula l’Hble. Conseller de Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant als òrgans contractants
la qüestió és la següent. Nosaltres, des del Govern, ens
estimam més que l’òrgan contractant sempre sigui
l’ajuntament, signar un conveni amb l’ajuntament pel
senzill motiu que voldríem completar com més aviat millor
tota l’obra nova que s’ha de realitzar en aquesta Comunitat
Autònoma quant a equipaments educatius. Si la contractació
la fa la conselleria, segons la normativa de contractacions de
l’Estat, hem de pagar contra certificat d’obra; si la
contractació la fa una altra administració, en aquest cas
l’ajuntament, i podem signar un conveni de finançament
amb l’ajuntament, nosaltres podem realitzar aquesta
despesa, per exemple, com hem fet amb el tema de
Llucmajor en tres anualitats. Això suposa que amb un
mateix exercici pressupostari podem fer, a través dels
ajuntaments, més obra de la que podríem fer directament a
través de la conselleria. En qualsevol cas, aquest no ha de
ser un obstacle mai perquè es faci l’obra que s’ha de fer,
fins i tot, si és necessari, perquè s’ampliïn les partides de la
conselleria per a l’obra que s’hagi de fer. Un cas concret
d’aquesta qüestió, per motius que no vénen al cas, ha estat
la decisió presa fa un parell de dies de contractar
directament la construcció del Col•legi Costa i Llobera de
Pollença. Jo crec que nosaltres no hem d’estar tancats en
aquesta qüestió, per tant, en resposta a la seva pregunta, la
meva idea es poder contractar aquests tres instituts
d’Eivissa, que l’òrgan contractant sigui l’ajuntament
respectiu; si no pot ser, ho serà la conselleria.
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Vostè també diu que a causa del termini d’execució d’un
centre d’aquestes característiques no arribarem al començament
del proper curs; jo tampoc no crec que arribem al començament
del proper curs, i seria enganyar dir que un institut, per exemple
el d’Eivissa Vila, que és el que més avançat està, el més aviat
podran començar les obres, podrà ser posat en marxa en el
setembre de l’any que ve, perquè això seria mentir; el que sí
esper jo, per suposat en aquest primer institut i en els altres dos,
és que al llarg del proper any comencin les obres dels tres
instituts per tal que al voltant de no del proper curs sinó de
l’altre puguem tenir en funcionament aquests tres nous centres.

Efectivament, hi ha un problema que jo he reconegut a la
meva primera intervenció, en el cas de la zona de s’Arenal de
Llucmajor, i és la necessitat i així ho saben els tècnics de la
conselleria i fan un seguiment especial perquè l’institut de
s’Arenal estigui fet, perquè hi ha un problema d’unes ratios
massa elevades a tota la zona de s’Arenal i Llucmajor, esperant
especialment la posada en marxa d’aquest institut de s’Arenal,
al marge que hi hagi un problema puntual a la zona de badies
que, com vostè ja sap, també s’està solucionant amb una
construcció nova, però que afecta la primària; en el cas
d’Eivissa el tema és més preocupant i efectivament necessitam
que entrin en funcionament aquests tres nous instituts. I el
problema d’Eivissa, que s’ha començat a solucionar enguany
no és només un problema de secundària, que com vostè molt bé
sap, el problema en aquest cas de secundària, si fos a l’enrevés
també passaria, de secundària afecta a la primària. Precisament
per això enguany vàrem ampliar, crec recordar, que eren vuit
aules noves a l’actual institut de Santa Eulària, més que per
necessitats d’escolarització de secundària a Santa Eulària, que
no es resoldran fins que no es construeixi aquest institut de Sant
Joan, per donar resposta a les necessitats de primària al
municipi de Santa Eulària, perquè l’actual annex de Santa
Eulària estava a una zona que nosaltres volíem dedicar
exclusivament a primària.

Per tant, farem tot el possible i aquest és un dels objectius
de la conselleria perquè el començament del proper curs a
Eivissa sigui el millor possible; si això suposa construir més
aules a centres existents, es construiran més aules; en qualsevol
cas s’han de construir més aules no per a l’escolarització
obligatòria sinó per a la no obligatòria, perquè jo em vaig
comprometre en aquest Parlament a què un dels objectius de la
conselleria per al proper curs era que tots els alumnes de tres
anys d’Eivissa que volguessin una plaça a centres públics
d’Eivissa la tendrien, i això suposarà fer més aules i, en
qualsevol cas, esper, repetesc, que aquests tres instituts
comencin a construir-se l’any que ve i esper també fer tota la
feina necessària perquè el començament del curs a Eivissa sigui
el menys difícil possible, tenint en compte que fins que no es
construeixin aquests instituts som plenament conscient que hi
haurà dificultats. I també tenint en compte que jo no puc mentir
ni a Eivissa ni a aquest Parlament ni a qualsevol lloc i dir que
qualcun d’aquests tres instituts estarà acabat en el
començament del curs 99-2000 perquè no seria cert.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Conseller. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4624/98,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
construcció dels tres instituts d'ensenyament secundari a
Eivissa.

Procediria tot seguit el debat i la votació de la proposició
no de llei 4624/98, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a construcció de tres instituts d’ensenyament
secundari a Eivissa, la qual és signada pel portaveu suplent
del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Josep Ramon Balanzat i
Torres, però atès que l’autor d’aquesta no es troba present
a la sessió d’avui, en aplicació de l’article 165.1 del
Reglament de la cambra, procedeix declarar-la decaiguda.

De manera que, en no haver-hi més assumptes a tractar,
i esgotat l’Ordre del Dia, s’aixeca la sessió. Bon dia
senyores diputades i senyors diputats.
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