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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta sessió
plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 5622/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Mesquida i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a canvi d'avions fet per la companyia Iberia.

El primer punt de l'ordre del dia són preguntes, la primera de
les quals la formula el diputat Sr. Joan Mesquida, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a canvi d'avions fet per la
companyia Iberia. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta es va plantejar abans
que es produís la visita de dos consellers del Govern a Madrid
per negociar amb el president d'Iberia, i és voler conèixer una
miqueta els resultats d'aquesta visita i les actuacions que es duran
a terme per al canvi de programació i per al canvi dels avions
que la companyia Iberia ha dut a terme.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el conseller de Turisme, Sr.
González Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, efectivamente, como
usted pudo ver, hemos acudido en nombre del Gobierno no
exactamente a negociar sino a enterarnos de cuál era la situación
y la posición de Iberia. Esa situación y esa posición, después de
darnos disculpas pro no habérnosla planteado inicialmente y
habernos pedido nuestra opinión, pues se nos dijo que en unos
días se os vendría aquí, a Palma, a dar una explicación completa
y detallada de la situación, y eso se producirá, dios mediante, el
próximo jueves, pasado mañana.

En cuanto a la posición del Gobierno de la Comunidad, es
clara, tenemos una serie de objetivos. Yo, un poco por orden de
importancia, dando por supuesto el objetivo de la seguridad, que
eso, en cualquier caso, creo que es un objetivo que comparte
cualquier compañía y desde luego cualquier tipo de avión,
entrando ya en objetivos ya más concretos, yo diría que lo
primero de todo es mantener el número de plazas o por lo menos
mantener el número de plazas suficiente para que en cualquier
caso cualquier ciudadano de las islas pueda desplazarse a
cualquier otro punto de la península tan como venía haciendo
hasta ahora con los exclusivos inconvenientes lógicos que puede
tener un billete en un momento muy determinado, muy punta,
pero normalmente que pueda encontrar esos billetes.

La segunda cuestión es que tenga también bodegas de carga
suficientes, los aparatos que operen entre las islas y las islas
y la península, de tal forma que se puedan trasladar también
mercancías en tiempo y en condiciones razonables.

El tercer objetivo es un objetivo de tiempo par el
pasajero, un objetivo de calidad, que consiste sobre todo en
que en vuelos de una cierta distancia el tiempo sea el tiempo
que hoy puede ofrecer un reactor y no un avión de hélice,
que, como digo, en determinadas instancias se alarga
extraordinariamente.

Finalmente, el último extremo es, lógicamente, la
comodidad y la relación de la comodidad con el precio.

Esos son, básicamente, los objetivos que se plantea
mantener el Gobierno a toda costa para los transportes
aéreos, como digo, entre las Islas Baleares y las Islas
Baleares y la península. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. El primer que s'ha de dir en
aquest tema és que jo crec que un govern no es pot
assabentar d'una cosa tan important i que afecta els
ciutadans i les empreses de Balears, jo crec que això no es
pot fer d'esquena als ciutadans, crec que ja n'hi ha massa, de
greuges, al llistat que la companyia Iberia duu a terme amb
els ciutadans de Balears com supressió de trajectes amb
capitals europees, taxes, variació, substitució, es parla fins
i tot d'amenaces, que si aquests canvis que ja duen a terme
no es consoliden, això amenaça la rendibilitat i hauran de
pujar tarifes. Jo crec que ens hauríem de demanar avui, crec
que el Govern s'ho hauria de demanar, si hem fet qualque
cosa a la companyia Iberia, perquè és que no són conscients
de la importància que té el transport aeri, en paraules del
conseller de Turisme. 

Jo crec que vostè té la responsabilitat de fer veure a la
companyia, als directius de la companyia Iberia, quina és la
importància del transport aeri, i li reclam, Sr. Conseller,
major duresa; faci el pont al director o al president de la
companyia Iberia, vagi-se'n més amunt, avui en dia encara
tenim possibilitats de fer o de dur a terme aquestes
actuacions. Avui al matí el ministre d'Indústria ho deia des
de Tòquio, l'any 2000 l'objectiu és que no hi hagi cap
empresa pública i només es donaran ajudes a allò que sigui
la mineria.

Pens que aquesta valentia verbal que vostè ha dut a
terme s'hauria de convertir en una major duresa a l'hora de
defensar els interessos, perquè si no, quedaran en foc
d'artifici.
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Deixi'm que li faci només dos comentaris. Vostè ha dit que si
això no es duu a terme, la companyia Iberia opina que seria molt
millor privatitzar, jo crec que està en un error, que, efectivament,
la companyia sigui pública, ens pareix...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Ara acab, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

He de recordar ja a l'inici que ens trobam en preguntes, no en
interpel•lacions.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Ara acab, Sr. President.

I en segon lloc, també li demanaria que no se subvencionin,
com vostè ha manifestat, empreses privades, perquè això voldrà
dir: Per què és que els ciutadans de Balears han de pagar dues
vegades, pagar Iberia, pagar les empreses privades. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr-. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, creo que se están
convirtiendo las preguntas en autenticas interpelaciones.

Respecto a toda la primera parte de su interpelación, estoy
absolutamente de acuerdo. No es de recibo, Sr. Diputado, que
Iberia haga cambios de esta trascendencia para nosotros y que
tengamos que enterarnos a posteriori, sin ninguna duda, eso lo he
mantenido así, lo hemos mantenido en el Gobierno, y lo
seguimos manteniendo. Ya digo que, en ese sentido, cuando a un
le dan disculpas, lo único que cabe es aceptarlas, lógicamente
tampoco se van a rechazar.

Respecto a mayor dureza, tenga usted la absoluta seguridad
de que la posición del Gobierno es extraordinariamente dura,
extraordinariamente dura, no vamos a tolerar de ninguna de las
maneras que se juegue con eso, y desde luego iremos a otras
instancias si es que hay que ir, lo que pasa es que las cosas van
por orden, primero vamos a ver qué nos expone Iberia y a partir
de ahí, y acotados los problemas, iremos donde haya que ir.

Y tercera y última cuestión, y acabo, Sr. Presidente. respecto
de que no debemos subvencionar otras compañías, bueno,
yo no hablé concretamente o no dije que exactamente que
fuéramos a subvencionar a otras compañías, lo que sí se
puede es incentivar, en el caso de que Iberia no nos
garantice los objetivos que tenemos, no vamos a tener
ningún empacho en incentivar o buscar que otras compañías
sustituyan lo que Iberia no es capaz de dar. Eso ya lo
hicimos con Franckfurt y Londres, por cierto que con
resultados óptimos,l porque tenemos una espléndida
comunicación directa, yo creo que tan buena como la que
daba Iberia, la tenemos este próximo invierno, tanto entre
Palma y Londres como entre Palma y Franckfurt. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Reiter una vegada més que estam en el torn de
preguntes, i deman als senyors diputats que formulin les
preguntes de manera concreta i també als membres del
Govern que responguin de manera concreta.

I.2) Pregunta RGE núm. 5626/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desviament i/o reforma del torrent de
sa Cabana de Manacor.

La segona pregunta la formula la Sra. Diputada Mercè
Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desviament i/o reforma del torrent de sa Cabana de
Manacor. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Allò que vull saber, Sr. Conseller,
és, després de tant de temps, què es farà finalment, què es
farà i quines són les partides pressupostàries que es
dedicaran al desviament o a la reforma del torrent de sa
Cabana al seu pas per Manacor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Medi
Ambient, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Què es farà, Sra. Diputada? El
que hi ha previst, el desviament del torrent de Manacor en
principi és l'obra que es durà endavant, i el pressupost que
hi ha previst per a l'any 1998 per iniciar aquestes obres,
pressupost que en qualsevol cas és ampliable si el ritme
d'execució i la posada en servei així ho requereix, és un
pressupost inicialment previst per a l'any 98 de 237'5
milions de pessetes d'un total de 833'5 milions de pessetes;
com li dic, ampliable, si el ritme d'execució d'obres així ho
exigeix. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Estam amb una història inacabable. Fa
més de vuit anys des de les fortes inundacions, el seu antecessor
en el càrrec ja ens ho anunciava per al 97, amb un pressupost i
projecte aprovat de 800 milions, i encara estam sense iniciar...
Però no importa anar tan enfora, passem als darrers
esdeveniments que hi ha hagut aquestes setmanes. Dia 13
d'octubre, Sr. Conseller, vostè visita Manacor i promet l'inici
d'aquestes obres, set dies més tard, el Ple de l'Ajuntament de
Manacor decideix que són prioritàries les obres en el llit actual
i vostè, com ja feia a una resposta la setmana passada, diu que
respectarà l'acord que ha pres aquest ple i es prioritzarà el llit
actual, les obres, i així ho comunicarà al Ministeri de Medi
Ambient. Just cinc dies més tard es revoca aquest acord i aquí ja
tenim per part del Govern, el Govern la Delegació del Govern,
que respectarà també el desviament.

A mi m'agradaraia saber, Sr. Conseller, què és el que ha
comunicat vostè finalment al ministeri i com s'entenen aquests
canvis que hi ha hagut en les decisions que ha pres el mateix
consistori de l'Ajuntament de Manacor. Una història inacabable.
Moltes de gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller en rèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Idò vostè no vol saber no només el
pressupost, sinó que el que vol saber és com acabarà aquesta
història, veritat? Miri, jo la hi tractaré d'explicar.

Des del Govern, vàrem dir a un moment donat que
respectaríem la decisió que ens fes arribar l'Ajuntament de
Manacor, que és qui té en aquest moment la representació de la
ciutadania, del poble de Manacor, i efectivament, nosaltres tenim
un acord per unanimitat allà on se'ns demana el desviament.
Conec tan bé com vostè, a través de la premsa, que no a través de
cap comunicat oficial, les distintes vicissituds que ha viscut en
aquests darrers temps el projecte del torrent de Manacor, i li he
de dir que en la Conselleria de Medi Ambient, d'acord de
l'Ajuntament de Manacor a aquest respect, no n'ha entrat cap en
els darrers mesos.

Mantenc que el Govern tractarà de ser respectuós amb els
acords que prengui l'Ajuntament de Manacor, i en aquest
moment l'únic acord que ens ha arribat al Govern és l'acord
que fa referència al traçat per al desviament del torrent de
Manacor. Jo crec que la coherència és absoluta i total.
Nosaltres el que únicament hem pogut fer arribar de
moment al ministeri és aquest acord, no d'altre. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 5628/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a vehicles de motorització elèctrica.

Passam a la Pregunta 5628, que formula el diputat Sr.
Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Volíem saber quants vehicles de motorització
elèctrica s'han instal•lat a l'illa de Formentera des de la
promulgació del Decret 39/1997, ara en fa uns vint mesos.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, per contestar a les seves paraules, té la paraula
el conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Cap, Sr. Diputat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Vol replicar?

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la veritat és que un
govern "mediàtic", que practica una política de titulars de
premsa bàsicament, s'exposa necessàriament que els
ciutadans en un moment determinat contrastem titulars i fets
i que comprovem els resultats d'aquestes polítiques.

L'11 del mes de març del 97, gran titular en el Diario de
Ibiza: "El Govern financiará la adquisición de coches
eléctricos en Formentera"; quatre dies després: "El Govern
quiere que Formentera sea el modelo a seguir por el resto de
las islas, un helicóptero y coches eléctricos, ejes prioritarios
del decreto especial aprobado". Evidentment, arribam a la
conclusió que no passam de polítiques de bones paraules,
molts paraules, grans titulars de premsa, promeses, però
pocs fets, per desgràcia a Formentera ja tenen una llarga
experiència d'aquesta política. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller en torn de
rèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè ha llegit el Decret
39/97?, si l'ha llegit, hi veurà que parla que el Govern regularà un
règim de subvenció que tengui per objecte incentivar la
substitució de vehicles de transport i passatgers i mercaderies
que utilitzin combustibles derivats de petroli per vehicles de
motorització elèctrica, i diu que, en tot cas, el nivell de
subvenció que s'ha d'instituir serà del 20% del preu del vehicle
de motorització elèctrica. Aquest és el compromís del Govern
mitjançant aquest decret, el qual supòs que ha llegit, és el decret
que havia assumit el Govern, és el compromís que en aquest
moment ha assumit el Govern i que manté. A partir d'aquí, el fet
que hi hagi o no cap vehicles instal•lat a l'illa de Formentera amb
energia elèctrica no depèn del Govern, depèn dels privats que
demanin aquesta subvenció, i això, Sr. Diputat, vostè ho sap.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5542/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a ajuts per a
creació d'ocupació per als sectors comercial, industrial i de
serveis.

Passam a la següent pregunta, la 5542/97, que formula l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
ajuts per a creació d'ocupació per als sectors comercial, industrial
i de serveis. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. senyores diputades i senyors diputats.
El text de la pregunta va referit als ajuts sobre... en base a l'Ordre
de 28 de febrer del 97, ajuts a través de crèdits, subvencionats a
les pimes i que en el seu apartat b), criteri primer, parla que es
primaran totes aquelles sol•licituds que signifiquin creació
d'ocupació. Allò que demanam es quantes s'han significat creació
d'ocupació, i en quin nombre, evidentment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar, té la paraula el representant del Govern, el
Sr. Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Vejam, de les línies que
corresponen a Indústria, sumen, quant a llocs d'ocupació
creats, en data primer d'octubre, d'enguany, és a dir que
encara no és definitiu perquè s'han d'haver avaluat tots els
expedients, ens queden, crec que dues comissions
avaluadores encara i no li puc certificar a finals d'any quants
n'hi haurà, però ara tenim, en total, uns 440 llocs de feina,
i en comerç, una vintena; vull dir que ens aproximam als
500 llocs de feina, que l'augment d'aquestes ajudes se
suposa que han incrementat.

Si vol, les hi puc desglossar. Si estam parlant
d'indústyria, pel que fa a la modernització d'estructura
productiva, 178 llocs de feina; creació de noves empreses,
104 llocs de feina; disseny i qualitat, un; promoció
comercial, dos; trasllats d'empreses, 49; ajudes d'Objectiu 2,
52, i innovació i desenvolupament tecnològic, 46, i com li
deia, ens atracam a una vintena en comerç. Moltes de
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. Conseller, per la resposta. Allò que també
volíem aprofitar en la pregunta era si tenia previst el
conseller crear una comissió de seguiment d'aquests tipus
d'ajuts, independentment de les comissió d'avaluació dels
tècnics de la consellera, una comissió de seguiment formada
amb els agents socials, tant organitzacions sindicals com
empresarials, per fer un bon seguiment d'aquests tipus
d'ajuts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Bé, això varia una mica la pregunta que havia fet
originàriament. Efectivament, hi ha el compromís de la
conselleria, i no d'ara, sinó des que es va constituir la mesa
de diàleg social, en la qual vàrem presentar la normativa que
es pretenia o que havia de sustentar el Pla Produir, se'ls va
dir que, així com tancàssim les línies i s'hagués fet ja una
valoració de les ajudes que s'havien de dar, els convocaríem
i prestaríem tota l'estadística i que en podrien fer el
seguiment tots els agents socials, tant empresaris com
sindicats podrien comprovar les ajudes que s'havien dat,
com i de quina manera, i així es farà quan ho tenguem
acabat.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 5582/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep R. Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a repercussió de les cendres de la central tèrmica d'Es
Murterar en els polls (arbres).

Passam a la pregunta 5582, que formula l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a repercussió de les cendres de la central tèrmica d'Es
Murterar en els polls (arbres).

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, s'ha detectat recentment una
malaltia que tenen els polls de s'Albufera, la qual és preocupant
perquè s'estan morint. Aleshores, la pregunta és si hi ha un estudi
fet sobre la repercussió que podrien tenir les cendres de la central
d'Es Murterar en aquesta malaltia, si hi ha una relació causa-
efecte entre el fet que Es Murterar estigui aferrat al parc, o no.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Balanzat, existeix un
estudi a aquest respecte, un estudi realitzat per la Subdirecció
General d'Espais Naturals i Vida Silvestre de Madrid a través del
Sr. Ramon Montoya respecte de la problemàtica que s'ha suscitat
en el parc natural de s'Albufera amb els arbres, no només amb els
polls, sinó amb els arbres d'allà. D'aquest estudi es dedueix que
no hi ha cap relació, en principi, causa-efecte de la proximitat...,
ni de les cendres ni de la proximitat de l'estació tèrmica d'Es
Murterar, sobre la malaltia que sofreixen, ho diu expressament,
li'n llegiré un paràgraf literalment: "Tampoco la contaminación
generada por la central térmica que se encuentra en las cercanías
originaría este tipo y distribución de daños", en els arbres, és a dir,
no s'establexi cap tipus de relació causa-efecte entre la central
tèrmica i el mal que pateixen els arbres. Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Balanzat, té vostè la
paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President. Curiosa aquesta conclusió,. però bé, n''hi
ha un estudi fet. El que sí que voldria pregar-los és que, si
és possible, ens fes arribar una còpia d'aquest estudi per
poder-lo estudiar millor. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la
paraula?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Sí, no hi ha cap inconvenient, Sr. Balanzat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 5629/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Mª Àngels Leciñena i Esteban, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acord de col•laboració
amb l'Ajuntament de Santa Eulàlia per obres del centre de
salut de Sta. Eulàlia.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Mª Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acord de col•laboració amb
l'Ajuntament de Santa Eulàlia per obres del centre de salut
de Sta. Eulàlia. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Ésta se acordó aplazarla hasta la semana que viene
porque el Sr. Conseller no podía estar aquí. Me llamó por
teléfono para ello. Yo no tengo ningún problema en
formularla pero me llamó el Sr. Conseller para decirme si se
podía retirar (...).

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo, de les cridades telefòniques, no en tenc
coneixement, per tant, jo deman al Govern si pot contestar
aquesta pregunta o la deixam ajornada per a la setmana que
ve.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

En deman ajornament, Sr. President, d'aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Queda ajornada a la pròxima sessió plenària.
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I.7) Pregunta RGE núm. 5630/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a accions per a la protecció del virot.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
accions per a la protecció del virot. Sr. Tur, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Volíem saber quines accions té
previstes fer el Govern dins el projecte de protecció del virot a
l'illa de Formentera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, les accions concretes a
cobrir per a la protecció del virot són les següents: Per una
banda, adquisició de patrimoni públic a l'illa de Formentera,
seguiment de les colònies d'aquesta espècie per part dels tècnics
de la conselleria, vigilància i prevenció de l'espoli de les
colònies, instal•lació de nius artificials, cens de la població
reproductora, avaluació de la mortalitat i del (...)ment, seguiment
de la mortalitat a les àrees de muda i alimentació, estudi de la
presència de contaminants, elaboració i assaig d'un model
demogràfic, establir i afavorir les línies d'investigació prioritàries
i difondre'n els resultats, elaboració de material d'educació
ambiental, crear un centre de documentació i divulgació a la
pròpia Formentera i les altres que teòricament es considerin
millors durant l'execució d'un programa Life que hi ha adient a
aquest respecte. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sap què diuen, Sr. Conseller, a l'illa de
Formentera? Que el que és cert que cada dia hi ha més virots i
manco peix, perquè vostè sap que és una au marina que
s'alimenta de peix. En qualsevol cas, celebram que el Govern
tengui aquesta preocupació per fer un seguiment de l'evolució
d'aquesta espècie i per la seva protecció, igualment que pel
control de la nidificació i de l'hàbitat de l'espècie. Però hi ha dues
coses que no ens quadren: En primer lloc, en els 150 milions de
pessetes que ha publicat el Govern que tenia pensat destinar a
aquest projecte, s'hi inclou compra de patrimoni, que és una finca
grossa, i evidentment costa molt més, per tant, no ens surten els
números, i en segon lloc, sap vostè, i fa riure a Formentera, que
es pretengui, dins aquest pla, incloure-hi una finca com és la de
Can Marroig, que està molt bé que es compri perquè és una vella
aspiració del poble de Formentera, però que s'inclogui dins
aquest pla de protecció del virot, perquè allí no hi ha hagut un
virot mai en la vida, ni n'hi haurà, entre altres coses perquè vostè
sap que és una au que viu en els penya-segats, en els
penya-segats de la Mola, que, com deim, s'està reproduint amb
bona salut, ens pareix correcte que es faci un seguiment de
l'evolució d'aquesta espècie, però no han estat, ni hi estaran mai,
a una zona baixa com és Can Marroig. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Bé, el fet és que, efectivament, i
dins aquest programa Life, de protecció del virot, existeix
l'adquisició de patrimoni natural, i lògicament aprofitarem
aquesta adquisició per dur endavant el programa de
protecció del virot, i també aprofitarem, lògicament, i amb
un criteri jo diria que econòmic, la subvenció que ens
vendrà per dur endavant aquesta adquisició de patrimoni
natural.

Li he dit que dins la línia d'ajudes hi ha prevista la
instal•lació i la repoblació de virot dins l'illa de Formentera,
per tant, dins aquesta finca podrà haver-hi la instal•lació de
nius artificials. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5625/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a agressió a una nina de Felanitx.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a agressió a una filleta a Felanitx. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. El 30 de septiembre de este año,
cuando el presidente del Govern se encontraba de visita en
Felanitx, encontró, según lo que ha trascendido de los
expedientes abiertos por Delegación del Gobierno, gente
que en la vía pública insultaba y alteraba la seguridad
ciudadana portando pancartas, etc. Según tales expedientes,
no hubo agresión al presidente ni intento de lo mismo, sin
embargo, en la prensa del día después de la ocupación de
Felanitx por las fueras armadas, que la Guardia Civil es
fuerza armada del Estado, leemos un testimonio de un
vecino de Felanitx cuyo nombre consta junto al
entrecomillado: "Nos levantaron del suelo por los pelos y a
una niña de doce años la aporrearon", ¿pensaban que iba a
cargarse a Matas? El celo del Partido Popular en defender
la ley ¿lo ha llevado a levantar horcas caudinas en forma de
expedientes gubernativos para los vencidos en la batalla?,
pero y sobre la niña de doce años que supuestamente fue
aporreada ¿se ha abierto alguna investigación?, ¿se ha
interesado el Govern en averiguar qué pasó?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Presidència,
té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Abans de començar la pregunta,
observava el semblant del Sr. Diéguez i el veia amb un estrany
somriure, i m'estranya, per la pregunta que anava a fer; en fi, no
sé exactament per què reia.

En primer lloc, li diré que el president, l'únic acompanyant
que duu, l'única persona, és una persona sense armes, qüestió que
ha estat criticada per molts experts en matèria de seguretat. En
cap cas al president l'acompanyen forces armades. En qualsevol
cas, les forces armades pertanyen a una altra administració, en
aquest cas a la central i no al Govern balear, per tant, si vostè vol
saber coses de l'Administració central, ha d'anar a les Corts
Generals a fer aquestes peticions. En qualsevol cas, mai ningú no
consentiria una agressió a una nina, ni ha permès mai ningú una
agressió a una nina, ni mai no es pot defensar una agressió a una
nina, si això ha estat així, cosa que jo desconec, segurament en
aquell moment qualsevol persona de qualsevol partit, de
qualsevol ideologia, que ho hagués vist..., automàticament això
s'hagués frenat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo que me hace gracia es que el
presidente Matas haya estado fuera justo por lo menos hasta
después de esta pregunta, veremos si después se atreve a entrar
en esta sala.

En cualquier caso quiero decir que lo que sí se ha reflejado es
que poco importa la aplicación de la ley al Partido Popular, que
es quien tienen en estos momentos los elementos suficientes para
poderla aplicar. El Partido Popular abre mediante sus
correspondientes organismos administrativos los expedientes
gubernativos que le interesan, que eso sí es una venganza privada
del Partido Popular, éstos sí que lo son, porque ¿hubo intento de
agresión o no lo hubo, en Felanitx? Si no hubo intento de
agresión, ¿qué hacían allí las fuerzas armadas?, y si lo hubo, si
hubo intento de agresión, si hubo agresión o intento de la misma,
no es a la autoridad gubernativa a quien corresponde; ahora, lo
que me temo es que haya algo mucho peor y es que pudiera
haber habido un intento de agresión y lo que se intenta es hurtar
al juzgado de instrucción del conocimiento del asunto y llevarlo
a la autoridad gubernativa, donde se les permitirá manejar el
expediente y evitar el derecho a un juez imparcial a que puede
tener derecho la gente que intervino de forma involuntaria al
sufrir la carga policial que se ocasionó allí. En cualquier caso,
creemos que el Govern, por haber estado involucrado en este
asunto, tenía que hacer lo suficiente para que se investigaran los
hechos que aquí denunciamos, ya que no lo ha hecho hasta el
momento. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Vostè va per mal camí, no veia jo
quan feia aquesta pregunta el president del seu partit
tampoc, quan ha formulat en primer lloc la pregunta, o
sigui, que no em parli de presències i d'absències perquè tots
ens en podem sentir responsables.

En segon lloc, li diré que si vostè té constància d'aquesta
agressió, per favor, denunciï-la, digui noms i llinatges i
presenti en el moment oportú... No em mostri retalls de
premsa, quan hi ha una agressió a una nina, s'ha d'anar a les
instàncies pertinents i no s'ha de fer política barata i
estúpida. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 5543/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajuts per als sectors comercial, industrial i de
serveis de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta que formula la diputada
Sra. Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a ajuts per als
sectors comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va en el mateix
sentit que l'anterior respecte al decret d'ajuts concedits a les
pimes per a creació d'ocupació i per a una sèrie de línies
més, i voldríem saber si és cert que s'ha exhaurit el
pressupost destinat a aquests ajuts el mes de juny, quan el
termini per presentar sol•licituds no acabava fins el 30 de
setembre. Evidentment, aquesta informació ens ha arribat a
través de gent que ha sol•licitat aquest tips d'ajut i a la qual
s'ha contestat això per part de la conselleria. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Indústria i Comerç, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sr. President, és una alegria que presideixi vostè, així em
dóna tots els títols.

Vejam, no, no és així, Sra. Diputada. Miri, el que diuen els
decrets és que les ajudes es podran mantenir, que els terminis de
sol•licitud d'ajuda es podran mantenir fins dia 30 de setembre de
cada any però que per ordre, crec que és l'article set -l'hi dic de
memòria-, mitjançant ordre del conseller, es poden reduir a
abans, i això és el que es va fer amb algun tipus de línies, d'
algunes altres es varen exhaurir els terminis que permetien els
decrets, no és que es tancassin totes. Jo de memòria..., de
memòria, no, puc dir-li que, per exemple, en línies d'Objectiu 2,
es varen mantenir fins dia 30 de setembre, vull dir que s'han
mantengut els terminis com s'havien prevists, però que altres
línies es varen tancar dia 30 de juny, i això venia en funció del
nombre, no era qüestió de pressupost econòmic, per una raó, i és
que si no s'havien avaluat les ajudes, no podíem saber si el
teníem exhaurit o no. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres sabíem, o el mateix decret,
a la seva disposició addicional primera parla que es podran
presentar fins al 30 de setembre les sol•licituds d'ajut econòmic
per a les PIMEs de comerç i serveis en aquest exercici. Era en
aquest sentit, dels ajuts de comerç, que ens havien dit que ja
s'havia acabat el pressupost i que, per tant, no importava que els
sol•licitassin passat el mes de juny. En aquest sentit, a la resposta
que m'ha donat el Sr. Conseller no recorda que a la disposició
addicional primera hi havia aquest termini i se'm confirma el fet
que no han donat facilitat a aquestes PIMEs.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, Sr. Cardona, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Vegem, jo crec que valdria la pena saber de què parlam.
Sra. Thomàs, vostè acaba de dir "fins al 30 de setembre";
això és el que diu l'ajuda, que es podrà presentar fins al 30
de setembre i, no obstant això, l'article 7 -crec que és el 7.1,
en concret- diu que es podrà avançar el tancament i, en
concret, li puc dir que les línies en comerç i serveis es varen
tancar a finals de juny, dins l'Objectiu 5b i fora d'ell. La
línia d'informació, assistència tècnica, orientació i la línia de
construcció i modernització d'equipaments comercials tant
a l'Objectiu 5b com fora d'ell es va tancar el juliol, i les
línies d'ajudes comercials dins l'Objectiu 2 es mantingueren
fins al 30 de setembre. Això és una potestat que venia amb
el Decret i que el conseller, a la vista dels informes que
tenia de les direccions generals, n'ha fet ús. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 5599/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep R. Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a cendres a la central tèrmica d'Es Murterar.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a cendres de la central tèrmica d'Es Murterar. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Quines actuacions s'han duit o es
duen a terme a la central tèrmica d'Es Murterar per tal
d'evitar que, en cas de vent fort, es puguin alçar les cendres
i evitar, per tant, que es puguin dipositar al parc de
s'Albufera, tenint en compte la seva proximitat? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que és important, per
central la qüestió, fer dos aclariments previs; un és que
l'abocador de Biniatria, lògicament, és un abocador que està
autoritzat i legalitzat; per altra banda, també, lògicament, és
que es va dur endavant tota una analítica d'aquestes cendres,
allà a on es va concloure que no tenien cap de les
característiques de toxicitat o perillositat i que, per tant,
aquestes cendres eren totalment inerts.
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Una vegada aclarit això, li diré que, efectivament, a pesar de
tot això es duen endavant tota una sèrie d'actuacions o activitats
per tractar de minimitzar aquest impacte, pràcticament inexistent.
Per una banda s'ha de dir que a mesura que avança el front de
cendres es va recuperant al mateix temps la zona amb l'objectiu
que l'impacte paisatgístic sigui el mínim possible, sempre tenir
el mínim front obert possible. A més, el fet de mantenir un front
de descàrrega allò que evita és que la presència d'aquests núvols
de descàrrega de cendres que es poguessin produir en un moment
donat, sigui la més petita possible. Li he duit una foto allà a on
veurà que, efectivament, el front de descàrrega -li faré arribar
amb l'altra documentació- és una mínima part de l'abocador de
Biniatria.

A més d'això, Gesa té l'obligació de regar aquestes cendres
procedents de la central tèrmica. Des de la posada en marxa
d'aquest abocador es disposa d'uns aspersors per dur endavant
aquesta obligació. Però no només es fa això, sinó que des de la
sortida, des del moment en què es produeixen aquestes cendres,
ja Gesa, que ho projecta en col•laboració amb aquesta
conselleria, ha procedit a humidificar aquestes cendres perquè ja
arribin humides a la zona de l'abocador.

Per altra banda, i per acabar, Sr. President, li diré que els
responsables del parc natural ja es varen posar en contacte amb
Gesa preocupats per la possibilitat que es fes mal al parc natural
amb aquestes cendres. En aquest sentit, entre els mesos de juny
i octubre de l'any 96, Gesa va realitzar unes mesures d'emissions
per veure quin resultat es donava dins el parc natural de
s'Albufera. El resultat d'aquestes emissions varen mostrar uns
valors baixos a tots, absolutament tots, els paràmetres que es
varen analitzar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Balanzat, vol tornar a fer ús de la paraula?
Té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, permeti el Sr.
Conseller que posi en dubte que les cendres que estan dipositades
a l'abocador del costat d'Es Murterar siguin inerts, que no tenguin
cap toxicitat, crec que és bastant dubtós. Per altre costat, en
definitiva, el que ha vengut a dir és que la solució que s'està
adoptant per evitar que no surtin volant, com va passar crec que
va ser aquest estiu, amb una gran ventada que hi va haver i que
varen sortir volant totes les cendres, és regar-les i humidificar-
les. Creu, Sr. Conseller, que és suficient el fet de regar aquestes
cendres per evitar la seva dispersió no només al parc de
s'Albufera, sinó també a zones agrícoles que estan confrontants
amb l'abocador? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socías):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo, Sr. Balanzat, no el puc
convèncer si vostè no vol creure l'analítica i els exàmens
que es fan. Jo no el convenceré: jo em remet a aquests
exàmens i vostè hi combregui o no, però jo no puc fer més,
amb això. Per tant, em remet a aquestes anàlisis tècniques.

Jo no li he dit que ens limitàssim a regar-les. Les
cendres, una vegada dipositades, com li deia abans, es
manté un front el més petit possible obert i la resta es
cobreixen. Per què?, per tractar d'evitar que, efectivament,
es formin núvol d'aquestes mateixes cendres. Tot el que està
dipositat, no només està humit en el moment en què es
diposita, sinó que, immediatament, es tapa, es cobreix de
terra, amb la qual cosa ja s'eviten aquests núvols. És la foto
que jo li faré arribar, i veurà perfectament com només hi ha
un petit front obert. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 5638/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a esborrany del Reial Decret de
continguts mínims d'Humanitats.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a esborrany del Reial Decret de continguts mínims
d'Humanitats. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Existe en estos momentos un
borrador de Real Decreto sobre contenidos mínimos de
Humanidades que se encuentra en preparación, y quisiera
saber cuál es la opinión que tiene el Govern balear al
respecto del citado decreto, del citado borrador, mejor
dicho. Le ruego que no me conteste esta pregunta
distinguiéndome qué competencias son del Estado en
materia educativa y cuáles de la Comunidad Autónoma
porque, más allá del reparto administrativo en cuestiones tan
sensibles para una comunidad autónoma como lo son las
Humanidades, en el sentido amplio del término, me interesa
saber qué opinión merece al Govern el borrador del Decreto
de Humanidades que me resisto a llamar Plan de mejora de
la enseñanza de las Humanidades en el sistema educativo
español. 
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Otras comunidades, otros gobiernos de otras comunidades
autónomas ya han manifestado su opinión al respecto y
generalmente de manera bastante hostil. Por eso me gustaría
saber cuál es la opinión que tiene el Govern balear al respecto. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports,
té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Com vostè ha dit, Sr. Diéguez, es
tracta d'un esborrany. L'opinió del Govern és, en general,
positiva, perquè el Decret actualment en vigor és excessivament
genèric i creim que és important que, de la part competència de
l'Estat, es faci una puntualització clara sobre què és convenient,
salvant la potestat dels professors, que s'estudiï. Per tant, jo crec
que la valoració és positiva. 

Vostè em diu que hi ha comunitats autònomes que no fan
aquesta lectura positiva. Hi ha membres destacats del seu partit
-qualque exministre d'Educació- que en fan una lectura positiva.
Jo crec que si allò que vostè em demana és la lectura que fa el
Govern d'aquest esborrany, de moment la lectura és positiva
perquè elimina aquest excessiu caràcter genèric que tenia el
Decret que actualment està en vigor i especifica una mica més
quins han de ser els continguts mínims a l'ensenyament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Ciertamente es un borrador, pero una
bomba sin espoleta es una bomba igual, y esto es una bomba sin
espoleta, todavía, pero se la pondrán.

Me preocupa ciertamente que la valoración sea positiva,
porque cuando repaso el temario y veo la unión de temas y
nombres que aparecen por allí en medio, por ejemplo podemos
ver: "Mundo capitalista" y, al lado "milagro económico";
"Mundo socialista, estancamiento"; "Época de Franco,
desarrollo"; "Estado de las autonomías, desequilibrio
interterritorial", y se acaba o se empieza estableciendo el sentido
unitario de la historia recordando aquella famosa frase de la
"unidad de destino en lo universal" de quien más vale no
nombrar en esta cámara, pues creo que realmente nos
encontramos con una bomba, sin espoleta, ciertamente, pero, Sr.
Conseller, señores del Gobierno, ayúdennos a que nunca la
tenga. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas jo no sé si el
món capitalista ha suposat un miracle econòmic; el que sí sé
és que el món socialista ha suposat un daltabaix econòmic;
per tant en això sí que hauríem d'estar d'acord. En la resta de
coses jo, Sr. Diéguez, li demanaria que llegís en el sentit
que el llegeixen els seus companys a Madrid, els seus
companys del Partit Socialista a nivell nacional, perquè, tot
i que aquest esborrany sí que té una sèrie de mancances que
s'haurien de completar amb les nostres aportacions,
especialment de lèxic, jo crec que a ningú no se li escapa
que és molt important que la regulació del coneixement
d'aquestes matèries no sigui tan genèrica com ha estat fins
ara.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5528/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a construcció de la biblioteca de Can
Salas.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a construcció de la biblioteca de Can Salas. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, aprofitant que intervenc
després del meu company de grup parlamentari, el Sr.
Diéguez, volem demanar al segon conseller del tercer
govern de la quarta legislatura com està la construcció de
Can Salas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, la tramitació continua;
s'han fet ja les anàlisis, els informes geotècnics i
arqueològics per confirmar que no hi havia cap inconvenient
ni tècnic ni arqueològic per dur endavant les obres; la
següent passa que s'ha donat ha estat acordar, per part del
Consell de Govern, el dia 15 d'octubre d'enguany, la cessió
d'aquest solar a l'Administració de l'Estat i, en aquest
moment, és l'Administració de l'Estat que ha de començar
l'expedient d'adjudicació de les obres i el començament de
les obres.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, jo crec que la meva pregunta, que no he llegit però que
supòs que el Sr. Conseller té damunt la seva taula, era un poc
més concreta, i si m'ha permès la ironia que fer el mateix que sol
fer a vegades el Sr. Diéguez, és que aquest discurs l'hem sentit de
molts de consellers, ja, que seien a on seu vostè. Jo crec que
començaria a ser hora, ja, de dir quan podem dir als ciutadans
d'aquesta comunitat que aquesta biblioteca, arxiu, el que es
vulgui posar a dins, estarà en funcionament i quan posarà el
Ministeri d'Educació i Cultura damunt el pressupost les
quantitats, perquè no les veim, no les hem vistes en el pressupost
d'enguany, perquè aquesta obra sigui una realitat. Jo crec que fa
molts d'anys que es parla de Can Salas per començar a dir (...)
sortirà aviat, ja.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament allò que passa, Sr.
Crespí, amb les preguntes és que, a vegades, allò que vostès
demanen concretament no té res a veure amb el que després
diuen aquí, però, en fi, en contestació a la seva pregunta jo
comprenc la seva inquietud, tots -crec- pensam que el
funcionament de l'Administració és a vegades excessivament
lent. El que passa és que això ha de ser així, per procediment
administratiu, per generar una seguretat als ciutadans que les
passes es fan correctament. 

Per part de l'Administració autonòmica ja no es pot fer res
més que insistir una i altra vegada a l'Administració de l'Estat
perquè ara la responsabilitat administrativa és seva. Nosaltres ja
hem fet tot el que havíem de fer, continuam insistint i esperam
que dins l'any que ve, que és el que esperam, s'iniciï el
procediment d'adjudicació de les obres i que aquestes es puguin
començar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Compareixença RGE núm. 4324/97, presentada pel
Govern de la CAIB, de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Esports, per tal d'explicar el model educatiu.

I acabat el primer punt de l'ordre del dia, referit a preguntes,
passam al segon punt que fa referència a la compareixença
sol•licitada pel Govern de la Comunitat Autònoma,
concretament del conseller d'Educació, Cultura i Esports per
tal d'explicar el model educatiu. Aquesta compareixença se
substanciarà, tal com preveu el Reglament de la Cambra en
el seu article 176, en una intervenció per part del conseller
del Govern, el conseller d'Educació i Cultura, i després una
intervenció per part de tots i cadascun dels portaveus dels
grups parlamentaris que així ho sol•licitin per demanar més
explicacions o per fer preguntes o per donar la seva opinió
al respecte, i tancarà el debat el conseller d'Educació i
Cultura. 

Per tant, té la paraula l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura per donar a conèixer a la Cambra el model educatiu
del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dia
1 de gener, com tots vostès saben, la nostra comunitat
autònoma assumirà les competències educatives no
universitàries. Ha arribat, per tant, el moment de convertir
en realitat les velles aspiracions de la societat balear
referents a l'exercici del dret a construir, amb l'esforç de
tots, un sistema educatiu propi que, dins el marc que
determina la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la
normativa estatal de desenvolupament de la Constitució,
especialment la LOGSE, serveixi -dic- per donar resposta a
aquesta vella aspiració del nostre poble.

Dia 1 de gener serem la primera de les comunitats
espanyoles que figuren a l'article 143 de la Constitució que
podrà gestionar l'educació no universitària; la resta encara
dependran de Madrid. Nosaltres podrem oferir ja el proper
curs una educació més propera a la nostra realitat com a
poble. Estam preparats per assumir aquest importantíssim
repte, un repte que suposa una autèntica passa de gegant per
al nostre autogovern, potser la més important que hem fet
fins ara. Per tant, amb les competències d'educació a les
nostres mans ha arribat el moment decisiu de convertir en
realitat tangible la possibilitat que preveu l'article 15 de
l'Estatut d'Autonomia quan manifesta amb claredat que
correspon a la Comunitat Autònoma la competència del
desenvolupament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en
tota la seva extensió, nivells, graus, modalitats i
especificitats, d'acord amb el que disposa l'article 27 de la
Constitució.

Som una comunitat amb unes peculiaritats que ens
diferencien de la resta: un territori insular, una llengua
pròpia, una història, una cultura; molts de factors, en
definitiva. Ara, amb les competències d'educació, tenim la
capacitat de preparar els nostres infants per al futur, i ho
podem fer des de la nostra realitat, des de la nostra identitat.
Tenim la possibilitat de donar resposta educativa als
requeriments de la nostra societat i de les seves
especificitats. Des de la convicció clara del fet que ens
trobam en un moment històric hem d'escometre aquest
repte, un repte que tenim a dues passes, i ho hem de fer amb
un instrument de planificació que, amb aspiració de
globalitat i d'efectivitat, ens digui com ha de ser, a partir
d'ara, l'educació dels nostres infants, dels nostres joves,
sempre -és clar- dins el marc legislatiu vigent.
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El nostre model és una manera de concretar unes bases per a
la planificació que constitueixen una síntesi de la normativa
bàsica estatal, de la legislació autonòmica i de les singularitats de
la nostra comunitat autònoma. Partint de la LOGSE volem oferir
als nostres infants i joves una educació millor i adaptada a la
nostra realitat. Aquest instrument de planificació educativa,
aquest model que avui proposam, és, senyores i senyors diputats,
el que els vull avançar, els vull donar a conèixer. Però abans
d'entrar en detalls m'agradaria fer-hi una sèrie de consideracions.
El que és bàsic per comprendre el sentit i les aspiracions d'aquest
model educatiu, és definir quin ha estat el propòsit general que
ens ha inspirat i quin és l'objectiu primordial que volem
aconseguir. Els ho explicaré breument i clarament: el propòsit és
proporcionar als futurs ciutadans de la nostra comunitat la
preparació científica i tècnica de base que els faci aptes per a la
competència i per a la versatilitat professionals. Però això tot sol
no basta, a la vegada hem de garantir la formació humanística
integral que els faci capaços d'adaptar-se sense traumes als
canvis socials, a les condicions de vida nova i a les
modificacions de l'entorn que anuncien els nous temps, i tot el
que dic sempre prenent consciència de la ciutadania i del
respecte i valoració envers el patrimoni lingüístic i cultural propi
com a via d'obertura al món.

Volen una educació, per tant, que tengui en compte les
nostres especificitats, les nostres peculiaritats però, a la vegada,
no volem caure en el localisme més absurd. Els nostres esforços
s'han d'adreçar a convertir el que és propi i immediat -territori,
medi, llengua, cultura- en l'eix vertebrador de l'educació, però
hem de saber fer-ho sempre com a mitjà d'obertura al món. Som
ciutadans d'aquestes illes, però també ho som del món, i hem de
combinar aquestes dues realitats sense renunciar a les nostres
arrels. L'oposició entre allò que és universal i allò que és
singular, o entre allò que és mundial i allò que és local només pot
superar-se amb la consolidació de la pròpia identitat individual
i col•lectiva. Només des de la identitat pròpia és possible obrir-se
al món sense desaparèixer. 

Dit això, voldria deixar clara una altra cosa que ja he
anunciat: el que presentam avui és un instrument de planificació
i no un programa d'accions. Vull insistir en aquest punt perquè
crec que és primordial. D'aquest nou model educatiu s'hauran de
desprendre tota una sèrie de plans que, finalment, es concretaran
en programes d'actuació ben definits que ens permetran arribar
al nostre objectiu primordial: la qualitat de l'educació. Volem i
apostarem per un ensenyament per qualitat; per tant, a partir de
l'1 de gener estam disposats a augmentar el nivell del nostre
ensenyament.

Fa uns dies, en aquesta cambra, ja vaig anunciar que, a
partir de l'any que ve, invertirem 6.000 milions de pessetes
en quatre anys per millorar i construir nous centres escolars
a les nostres illes. Volem fer créixer l'actual xarxa d'instituts
públics, però de forma racional. Construirem els centres que
siguin necessaris allà a on faci falta, però ho hem de fer
sempre des del raonament, no construir per construir; per
tant, estudiarem bé totes les mancances actuals i, allà a on
faci falta, s'ampliaran, es rehabilitaran o es construiran
centres. 

Insistesc: qualitat de l'educació. I quina és la finalitat de
la qualitat educativa? La finalitat, pel que fa al treball de
l'Administració, és que totes les inversions que nosaltres
facem tenguin una resposta, una materialització en la nostra
societat. Tota la inversió en la formació del nostre poble és
la inversió més segura i eficaç que es pot fer per garantir un
futur de progrés i de benestar per a la nostra comunitat
autònoma. En aquest punt del meu discurs vull fer una
reflexió important: inversió en educació, tota la que sigui
necessària, però no hem d'oblidar que aquesta inversió ha de
repercutir, obligatòriament i directament, sobre els usuaris
socials que són -no ho oblidem- els alumnes i els pares. S'ha
d'assegurar, d'una manera concreta, que l'increment dels
recursos educatius aconsegueixi, dins un termini determinat,
els efectes socials que pertoca. Les inversions en educació
les hem de justificar en termes concrets de benestar personal
i social. Per tant, inversió la que calgui. Vostès em
preguntaran ara cap a on aniran els nostres esforços
inversors; idò a garantir una educació de qualitat, gratuïta
per a tots els pares, per a tots els alumnes; això vol dir cap
a tots els centres de les Balears a on l'educació obligatòria
és gratuïta, que són pràcticament el 100% dels que tenim,
perquè no oblidem -jo no ho vull oblidar- que als centres
concertats l'ensenyament obligatori també és gratuït i pagat
amb doblers públics. Inversió, per tant, per als centres
públics i per als concertats, que són els que pagam tots
nosaltres. Volem equilibrar el nivell de qualitat de
l'ensenyament públic i del concertat. 

En definitiva, aquest model intenta ser un mecanisme de
resposta a les urgències que la situació actual planteja,
intenta marcar les línies de política educativa que
determinaran l'acció del Govern. Però aquest model que
avui els presentam no és un document tancat, ho he dit
moltes vegades, això són les nostres intencions, els
objectius que, com a Govern, ens hem fixat per assolir una
educació de qualitat, moderna i eficaç, però, naturalment,
estam oberts a les aportacions de tots els sectors. Voldria,
senyores i senyors diputats, les seves aportacions, les
aportacions dels seus grups per enriquir aquest model.
Voldria també, i això és molt important, les aportacions dels
representants sindicals, del col•lectiu docent, del món
empresarial; en definitiva, de tots els sectors socials.
Insistesc en el fet que el nostre model educatiu és un model
obert i els convid a fer-hi totes les aportacions possibles per
garantir encara més la seva eficàcia. 
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El que jo els plantej és un punt de partida cap a un objectiu.
Partim de l'actual sistema educatiu i volem arribar a un sistema
global, modern i eficaç. Hem elaborat uns objectius globals que
han de ser, a partir d'ara, al nostre parer, el nostre punt de
referència i que són el desenvolupament de les capacitats
personals, l'educació en valors humans, el desenvolupament
intel•lectual i científic, la capacitat professional, la valoració de
la llengua i la cultura pròpia i l'educació per a la convivència i la
participació social. Per aconseguir tot això s'ha d'actuar sobre
tots els àmbits, des de l'educació infantil a l'educació per a
adults. El nostre model proposa objectius i accions per a tots els
àmbits i, per tant, voldria aprofundir en la concepció i en alguns
d'aquests àmbits d'actuació, potser els que més poden interessar;
remarcaré, per tant, alguns dels aspectes concrets del model.

El primer punt -em sembla importantíssim que sigui el primer
punt- és la formació professional. Voldria, abans de tot, desterrar
d'una vegada per sempre la idea errònia que la formació
professional és només la via de sortida per als que no serveixen
per estudiar. Això de cap manera pot continuar així. El nostre
sistema educatiu ha d'atendre les necessitats formatives dels
ciutadans per integrar-los en el coneixement i les destreses que
la mateixa societat necessita per a un funcionament idoni i
progressiu. Per això el nostre model tractarà d'enfortir i donar
coherència als lligams entre educació, treball i producció, i
proporcionarà els elements necessaris per a una planificació de
la formació professional en el sentit més global, més coherent
amb el nostre model socioeconòmic. Una formació professional
i ocupacional enfocada a la nostra realitat. Com podem fer això?;
elaborarem un pla estratègic de formació professional i
ocupacional, ens asseurem tots els sectors implicats per fer
realitat aquest pla que ens permeti agrupar tots els esforços
disseminats que es fan en l'actualitat i posar en funcionament una
formació professional i ocupacional que doni resposta a les
demandes del mercat laboral de la Comunitat Autònoma, i no
només -com endevinen- parlam d'estudiants, es tracta també de
cercar maneres de fer possible l'accés de tots els treballadors a
totes les ofertes, també als cicles formatius de règim general,
d'adequar-ne els horaris, d'incentivar la formació; en relació als
treballadors sense titulació es tracta de mantenir transitòriament
les proves de formació professional no escolaritzada, adaptar-les
a les noves estructures i substituir-les gradualment per formes
àgils de formació professional que permeti l'homologació de
títols i que faci compatible treball i estudi.

El segon punt -no pot ser d'altra manera a la nostra comunitat-
, el nostre ha de ser un ensenyament amb esment particular a la
nostra història, la nostra geografia, la nostra cultura. Per tant,
serà objectiu prioritari la publicació d'un marc curricular propi de
les Illes Balears, amb atenció especial al medi natural, social i
cultural. Tindrem en compte a la vegada la nostra realitat
pluriinsular. Farem ús de materials didàctics centrats en la nostra
realitat, i posarem especial atenció a la nostra economia
productiva, el turisme i la tecnologia punta no contaminant.

El tercer punt, l'enriquiment que suposen les situacions
caracteritzades pel multiculturalisme, i en el nostre cas pel
bilingüisme. Han de ser objecte de tractament prioritari. La
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, amb la riquesa
de les seves modalitats, és un dels punts sobre el qual
s'alimenta la identitat del nostre poble, i haurà de ser atesa,
quant a l'ensenyament i ús, de manera efectiva; sense
oblidar alhora l'aprenentatge de la llengua castellana, oficial
a tot l'Estat. El nostre, per tant, és un model educatiu
bilingüe, en el qual es garanteix l'aprenentatge de les nostres
dues llengües oficials: el català, propi de les Illes, i el
castellà. En aquest sentit ens diferenciam de les opcions
que, per exemple, han pres altres comunitats amb llengua
pròpia. El model basc va optar, com vostès saben, per una
doble xarxa de centres, i el model català ho va fer per la
immersió lingüística. Crec que cap d'aquestes vies s'adapta
al que la nostra societat ens demana. Nosaltres voldríem que
els nostres fills coneguessin, i coneguessin de debò,
escriguessin i parlassin correctament tant el castellà com el
català, que no es vegin limitats per qüestió de llengua. Els
alumnes de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva
llengua habitual, en iniciar l'escolarització han de ser
capaços d'usar normalment i correctament les dues llengües
oficials, la catalana, pròpia de les Illes Balears, i la
castellana, al final de l'escolarització obligatòria. Aquest ha
de ser un dels nostres objectius prioritaris.

Quart punt, com he dit abans, el model educatiu que
proposam és un model obert al món, partint de la nostra
identitat, de les nostres arrels, però amb intencions
d'universalitat. Hem de conèixer el que és de ca nostra, però
a la vegada no deixar de banda el que ens envolta. Per tant,
l'aprenentatge de més d'una llengua estrangera serà un dels
trets distintius del nostre model, des del moment inicial de
l'educació. Hem d'ajudar els pares que per diverses raons,
fonamentalment perquè saben que la nostra realitat
socioeconòmica fa necessari el domini de diverses llengües,
han de fer un esforç econòmic suplementari per portar els
seus fills a acadèmies d'idiomes. Nosaltres hem de facilitar
que l'aprenentatge de llengües es pugui fer amb eficàcia a
l'etapa d'ensenyament obligatori. El tractament integral de
llengües curriculars suposa una opció per a la planificació
de l'ensenyament d'aquestes llengües de manera funcional
i eficaç, basada en mètodes comunicatius, i amb l'ús dels
recursos audiovisuals moderns. Tot això en el context de la
nostra comunitat, on la presència del turisme fa del
coneixement dels idiomes un instrument de gran utilitat, i
possibilita una actitud oberta al món. Establirem línies
d'ajuda directa a associacions de pares i mares perquè
fomentin programes de formació lingüística, com a activitat
extraescolar, i sobretot ampliarem les escoles d'idiomes,
imprescindibles en una comunitat autònoma com la nostra.
Promourem, per tant, les escoles d'idiomes a totes les
nostres illes.
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Cinquè punt, que em pareix important comentar en aquesta
compareixença, és que si la necessitat de l'aprenentatge de
llengües és una evidència a la nostra comunitat, també podem
constatar tant la importància del desenvolupament tecnològic,
concretament en el camp de la informàtica, com la necessitat en
un territori com el nostre, amb limitacions estrictes de recursos
naturals, d'apostar per la tecnologia punta com a element de
competitivitat intercomunitària. Això ens porta a l'opció, en el
nostre model educatiu, per l'ús dels avanços en aquest camp, tant
pel que fa a l'aplicació en la gestió de l'Administració educativa
com en la incorporació de noves tecnologies com element
normal de suport a l'ensenyament.

Sisè punt, lliure elecció de centre. Ho va anunciar el president
del Govern, i jo avui em compromet perquè l'any que ve entre el
80 i el 90% dels pares de les nostres illes puguin escollir
lliurement a quin centre volen que estudiïn els seus fills. Sabem
perfectament que no serà fàcil arribar al cent per cent, però farem
el que calgui. Volem que els pares, quan escullin centre, ho facin
sense càrregues o penalitzacions, insuficients elements de judici.
Per tant posarem a l'abast dels pares un servei d'escolarització
que els pugui orientar en la seva elecció. Aquest servei que es
potenciarà estarà inclòs en una nova oficina d'atenció dels pares
i les mares, que vol ser un element d'interlocució amb els illencs
amb fills d'edat escolar.

Setè punt important a una comunitat com la nostra, l'educació
musical. Ha de ser més i millor. Potenciarem les escoles de
música existents. Per altra banda la nostra intenció inversora es
concretarà l'any que ve amb l'inici del nou Conservatori
Professional de Música i Dansa de les Illes Balears. L'any que ve
començarem a construir aquest nou edifici per al Conservatori,
serà un gran centre educatiu, el que esperaven i es mereixen els
educadors i els alumnes, perquè també necessitam una educació
musical de qualitat per als nostres joves. 400 milions de pessetes
destinarem l'any que ve a aquest projecte, que tindrà un cost total
de 1.100 milions de pessetes.

Vuitè punt. Si important ha de ser l'educació musical,
igualment important ha de ser l'educció esportiva. També entre
els nostres objectius es troba potenciar l'educació física a les
escoles. 

Hi ha un punt que m'agradaria recalcar especialment, i és
acabar d'una vegada amb la creença, almanco intel•lectual, que
l'educació universitària i la no universitària no són la mateixa
cosa. Jo crec que sí. No poden caminar separades, la interacció
ha de ser contínua i sistemàtica. La UIB és responsable de la
formació inicial del professorat, i també de bona part de la
formació permanent. Només això ja ens determina una relació
estreta. Però també les línies de recerca i d'investigació
universitària han de tenir en compte el sistema no universitari; i
les seves experiències, la innovació, la investigació educativa de
la Universitat ha d'atendre especialment la part no universitària
de l'ensenyament. Naturalment la Universitat de les Illes Balears
té i tindrà més encara molt que dir sobre el tema de la llengua.
Per tant, la relació ha de ser molt més intensa entre
l'Administració universitària i l'Administració no universitària.

Com a desè punt, fins ara hem parlat de qüestions que afecten
principalment els nostres infants, els nostres joves, els pares
i les mares, però no vull deixar de banda el col•lectiu que,
al cap i a la fi, faci que tot això que estic explicant funcioni
amb eficàcia: els professors. Volem facilitar el treball
d'aula. Hem d'entrar a les aules on els nostres infants, els
nostres joves reben l'educació. Hem de dignificar la figura
del professor, tornar-li la importància que té en el procés
educatiu, i facilitar la promoció. Com? Doncs, per exemple,
amb incentius professionals i amb molta més oferta de
formació. El Govern balear es compromet a iniciar de
manera immediata els estudis pertinents i les negociacions
convenients per tal d'aconseguir augmentar el sou dels
professors de les Illes Balears, amb la intenció d'assolir dins
la filosofia del nostre model una educació de qualitat,
moderna i adaptada a la Comunitat Autònoma. Posarem en
funcionament també un pla de formació del professorat,
consensuat i pluridireccional, sempre atenent les demandes
del sistema, les inquietuds dels docents, la promoció del
sector i la incidència directa sobre la docència i sobre
l'organització dels centres.

Aquests, senyores i senyors diputats, són alguns dels
trets bàsics del nostre model educatiu, del model que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, amb la
participació de tots els sectors socials i educatius,
desenvoluparà programes d'actuació concrets. Una vegada
més, en benefici de l'educació, deman la seva col•laboració
en aquest període de diàleg que voldria encetar avui mateix.
Estam preparant el futur dels nostres fills, una cosa prou
important perquè tothom faci els esforços que siguin
necessaris. Siguem conscients del que ens jugam. Per tal
d'assolir els nostres objectius la Conselleria viurà les
properes setmanes un procés d'adaptació, amb un nou
organigrama que farem públic ben aviat, que ens permetrà
assumir dia 1 de gener les competències educatives no
universitàries, les més importants que ha rebut mai aquesta
comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I ara s'obre un torn
d'intervenció per part dels portaveus dels grups
parlamentaris que així ho sol•licitin. Pel Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
La veritat és que en primer lloc he de dir que tots esperàvem amb
gran ansietat aquesta compareixença, perquè fins ara sempre que
havíem requerit el Govern, i en especial el conseller d'Educació
i Cultura que ens digués coses, coses concretes, de quins eren els
plans, què pensaven fer amb les competències educatives,
sempre es contestava amb evasives, amb generalitats, amb
vaguetat, i se'ns remetia a una futura compareixença allà on ja
d'una manera molt clara tots els nostres dubtes quedarien
solucionats. Ha arribat el dia, i la veritat és que poques coses
hem aclarit. En primer lloc ha fet una primera intervenció, quasi
diria gairebé la meitat o una tercera part de la intervenció amb
grans declaracions d'intencions, amb grans generalitats, en
definitiva amb grans vaguetats, i després ja ha entrat a comentar
algunes coses, amb les quals, òbviament amb algunes estic
d'acord, però altres m'han deixat preocupat, i voldria demanar-li
més aclariments o aprofundir en alguns d'aquests aspectes.
Intentaré seguir l'ordre que vostè ha seguit. Per exemple, quan ha
parlat dels nous centres docents, deia que no s'havia de construir
per construir, que no s'havia de fer de qualsevol manera, ni
s'havia de fer tot el que tothom demanàs perquè sí, sinó que
s'estudiarien les mancances, i en funció d'això ja es veuria què es
faria. La meva pregunta és: Aquests famosos instituts de què
hem estat parlant fins ara els darrers mesos, encara estan en
l'aire?, és a dir, s'estudiarà si s'han de fer o no s'han de fer, si són
necessaris o no?, o podem tranquil•litzar els pares, els professors
i els alumnes, i dir-los ja clarament quins seran els centres
escolars que en aquests quatre anys es faran. Jo li agrairia, Sr.
Conseller, que com a mínim, amb aquests 6.000 milions de
pessetes en quatre anys ens digui exactament, o com a mínim el
que estigui previst, quins instituts o quins centres són els que es
pensen fer. Perquè, clar, si vostè no ens diu quins es pensen fer,
i ens diu que ja estudiaran les mancances, estudiaran les
necessitats, ens deixa una mica intranquils.

Per altre costat, hi ha un tema que m'ha preocupat una mica,
i és el tema dels professors. Quan vostè deia que en educació,
tota la inversió que faci falta, sobretot pels principals
beneficiaris, els principals actors d'aquestes competències, que
són els alumnes i els pares; i ha deixat en desè lloc, és a dir en
darrer lloc, no sé si per casualitat, el tema del professorat. Vostè
parla de dignificar, facilitar la promoció, i després m'ha semblat
entendre que s'estudiaria la possibilitat d'incrementar els sous
dels professionals de l'educació. Jo li vull preguntar clarament:
què passarà amb l'equiparació salarial? Quan hi haurà aquesta
equiparació salarial, i com es farà?, perquè lògicament hi ha
moltíssims, centenars d'educadors que estan preocupats en saber
què passarà quan hi hagi aquestes competències, si guanyaran
més o menys que altres funcionaris de la Comunitat Autònoma
de la seva categoria o no, si sortiran perjudicats, beneficiats...,
convendria que això ho aclarís, i no simplement digués que
estudiaran de quina manera es poden incrementar els sous algun
dia.

Després, per altre costat, parlava que no és un document
tancat, i parlava que demana les aportacions positives de
tots els sectors de la comunitat educativa, no només dels
diferents partits polítics, sinó sindicats, (...), però clar, la
realitat fins ara és que tant pares com sindicats, professors,
etcètera, se senten una mica decebuts perquè tenen la
sensació, o constaten, que no se'ls ha consultat, no se'ls ha
assegut a una taula per demanar per interactuar. Interactuar
vol dir no només fer-los seure a una taula perquè escoltin el
que el Govern els ha de dir, i després el Govern s'aixeca i
se'n va, sinó que interactuar vol dir escoltar també allò que
aquests sectors, pares, professors, sindicats, tenen a dir i
tenen a suggerir; i el que no s'ha de fer, això ho discutíem ja
l'altre dia, és presentar un document ja fet i dir "això és el
que hi ha", com si fos un procediment administratiu, "si
voleu ara presentar-hi al•legacions, podeu fer-ho". Ja sé que
no és exactament el cas, però sí que li demanaria un
compromís més clar, i avui en tenen una oportunitat clara.

Després hi ha una sèrie de mocions, entre les quals hi ha
una moció que ha presentat el diputat que els parla, allà on
el primer punt diu: "garantir la participació real i efectiva
dels sectors implicats"; per tant, amb el vot favorable del
Partit Popular veurem que realment aquesta voluntat va
seriosament, ho veurem d'aquí a una estona. Per tant, jo li
vull demanar que aquesta participació no sigui una cosa
merament anecdòtica, per sortir del pas o per complir,
perquè no em donin canya des dels mitjans de comunicació,
o els sindicats o les APA, farem una mica de comèdia i fer
veure que els escolt, i diré que m'estudiaré amb molta
preocupació els seus suggeriments. Crec que és molt
important, perquè si no hi ha aquest diàleg, i es fa aquest
model educatiu unilateral per part del Govern, això pot ser
brou de cultiu de futurs conflictes en l'ensenyament, que no
desitjam ningú.

Parlava de l'accent, cosa que em sembla molt bé, que una
de les prioritats és posar l'accent en les peculiaritats socials,
històriques, naturals, de les nostres illes, i que per tant dins
el currículum quedi contemplat, crec que és correcte. I ha
fet també una referència tenint en compte la realitat
pluriinsular de la nostra comunitat. Però, clar, feia
referència a la realitat pluriinsular exclusivament parlant de
currículum, supòs que es devia referir als llibres de text, allà
on es tendria en compte el que és Eivissa, Menorca,
Formentera, Mallorca, cosa que em sembla molt bé. Però jo
voldria anar una mica més enllà: Aquesta realitat
pluriinsular tendrà una traducció també a nivell
administratiu?, és a dir, hi haurà una descentralització real
en la gestió de les competències d'educació?, perquè vull
recordar-li que la meva professió és la de mestre d'escola, i
conec molt bé els problemes que tenc des d'una illa com
Eivissa, com és de difícil solucionar qualsevol tipus de
problema perquè cada vegada s'ha d'agafar el telèfon i
telefonar a Palma, i dir al MEC "ens passa això", i
pràcticament els inspectors que hi ha es limiten a ser purs
missatgers, purs telefonistes, d'agafar missatges i cridar al
responsable de torn per veure què pot fer. Això allarga
innecessàriament tràmits que serien molt senzills, que una
bona descentralització administrativa podria ajudar a
millorar. Per tant, m'agradaria que vostè es manifestàs
clarament sobre si aquesta descentralització vostè creu que
és possible, és viable i convenient.

Res més, simplement vull demanar-li si pot concretar
una mica aquestes qüestions. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades i diputats; bon dia,
Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports. Hem fet 25 minuts
de filosofia; ara intentaré fer la part de matemàtiques en aquesta
jornada d'avui matí. Jo li vull dir per començar que jo som
docent, ni pare d'alumne, ni alumne, i que per tant la meva
preocupació en aquest cas és de representació política, i
preocupació davant el tema. Li vull demanar coses concretes,
perquè ja que el president del Parlament ens diu que facem
preguntes, complirem amb l'encomana i li farem preguntes.

La primera seria: Què pensa fer el Govern balear perquè
l'educació infantil de l'etapa de 0 a 3 anys sigui pública i
gratuïta? Mentrestant, en una etapa transitòria, quina política
tindrà el Govern davant les escoles infantils de 0 a 3 anys, i de 3
a 6 anys? Concertarà ajudes?, no concertarà ajudes? Afavorirà el
compliment de la LOGSE quant a titulacions? Pot apuntar, Sr.
Conseller.

La tercera pregunta seria: Quines són, segons el Govern, les
necessitats educatives més urgents, i en quines zones
geogràfiques de les etapes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys? -Pot
continuar apuntant-. Amb els treballadors temporers del sector
turístic hi ha un problema molt greu. Són treballadors que vénen
el mes de maig, se'n van el mes d'octubre, vénen amb la seva
família, amb al•lots petits, no els escolaritzen, queden sense
escolaritzar per falta d'oferta educativa a les zones turístiques.
Quin plantejament dins el model educatiu del Govern balear té
per actuar en aquestes zones turístiques, especialment per als
al•lots no escolaritzats d'aquests treballadors temporers que
vénen de fora de les Illes Balears?, i en el mateix sentit, què en
pensa, dins el model educatiu del Govern balear, de la qüestió de
la integració dels immigrants -un problema ja més greu- dins la
xarxa educativa?

Pregunta número 5: Davant la manca evident de professors
especialistes suficient per cobrir l'oferta pública d'ensenyament,
hem de demanar al Govern què farà per a la dotació total de
professors especialistes en música, en educació física, etcètera,
si es continuarà amb aquesta idea d'ara, que professors de música
fan cinc o sis instituts a la vegada, comparteixen hores,
comparteixen instituts; o es disposarà d'una plantilla suficient als
centres?

6. Avui els equips d'orientació educativa i psicopedagògica
són també insuficients, són clarament insuficients, i açò crea
problemes reals al sistema. En tenim un a Eivissa, un a Menorca,
dos a Palma, un a Manacor, un a Inca, em sembla. Què inclou en
el seu model, quina partida pressupostària a partir de l'any que ve
per poder crear els equips psicopedagògics necessaris per cobrir
aquesta demanda?

Pregunta número 7: Una situació semblant es viu quan
els professors per a alumnes amb necessitats educatives
especials, professors de suport als centres. Quants de
professors de suport creu el Govern que fan falta a les Illes
Balears? Quants? On?, i quan preveu cobrir aquestes
mancances?

Pregunta número 8. Amb els menjadors escolars també
es dóna un problema greu, sobretot a Mallorca i a Eivissa.
Així com es van tancant menjadors escolars als centres
públics, es mantenen els menjadors escolars dels centres
concertats. El fet que hi hagi menjador és un fet que -quan
diu vostè igualtat d'oportunitats- fa que incideixi a l'elecció
del centre. Què farà el Govern per poder obrir, reobrir, posar
en marxa menjadors escolars als centres públics?, amb
personal laboral, no amb professors. Quina idea té?

Pregunta número 9. Quan el transport escolar ha de ser
prioritari sobre el sistema de beques. Quina problemes ha
detectat el Govern sobre transport escolar a les Illes
Balears? Quines solucions concretes a aquest problema de
transport escolar, sobretot ara que hi ha molta residència a
urbanitzacions, a Menorca, a Mallorca, a Eivissa; i de quina
forma incidirà el model educatiu en la solució d'aquest
problema?

Pregunta número 10. La implantació total de l'ESO és
una assignatura pendent. A cada illa es dóna una situació
diferent: A Menorca tenim un 100% gairebé d'implantació.
Estam molt contents els menorquins, sempre ha estat una
illa capdavantera en temes educatius, no d'ara, des de fa cent
anys; a Eivissa un 40-45%, a Mallorca un 60-70%
d'implantació. Quan a una comunitat tan petita hi ha
diferències d'illa a illa tan grans, quant a volum
d'implantació de l'ESO, crea unes diferències entre illes
molt importants. Quines idees dins aquest model educatiu
té el Govern perquè la implantació de l'ESO sigui total a tot
el territori, i hi hagi una igualtat en tot el territori.

Una altra pregunta: Un dels grans problemes de la
realització de l'ESO als instituts és la falta de dotació i
recursos suficients, per poder complir les expectatives de la
LOGSE. Quants de laboratoris fan falta -pregunta 11- als
institut de les Illes Balears? Quants de laboratoris pensa
crear el Govern en els pròxims tres anys, per exemple?
Quants de gimnasos, espais esportius coberts, fan falta als
instituts i centres d'ensenyament de les nostres illes, i quants
en pensa crear el Govern en aquests anys? Quantes aules
d'idiomes -ho ha dit un poc- fan falta als instituts de les
Illes, i quants en pensa crear durant aquest temps?
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Si a la primària ja és palès el dèficit de dotacions, en
secundària encara ho és més. Per açò li demanam -pregunta
número 14- pensa el Govern balear assegurar amb plantilla
orgànica la suficiència dels departaments d'orientació
psicopedagògica a tots els instituts de les Illes Balears? Ha
comptabilitzat el Govern balear quines necessitats tindrà per
cobrir aquesta demanda de recursos humans, i quin calendari
pensa complir?

Pregunta número 15: Pensa el Govern balear consolidar
l'expansió completa dels programes de garantia social,
importantíssims, en el cas dels al•lots desescolaritzats per l'accés
al món del treball? Un `problema gravíssim que es dóna a totes
les Illes, i que en els darrers anys han anat disminuint tots
aquests programes de garantia social. Com pensa consolidar
aquests programes de garantia social? Quina partida
pressupostària hi pensa dedicar? Quines àrees territorials pensa
més necessitades? Quin calendari pensa complir.

Pregunta número 16. Un dels grans problemes del final de
l'etapa obligatòria és la vinculació entre l'etapa d'ensenyament i
el món laboral. Pens el Govern crear departaments d'orientació
laboral als centres, per ajudar a aquesta vinculació ensenyament-
món del treball? Ho pensa fer o no ho pensa fer el Govern?

Pregunta 17. La llei obliga que almanco un 80% de la
plantilla en els centres públics sigui orgànica. El compliment és
desigual. Quines mesures pensa el Govern balear prendre perquè
es compleixi aquest 80% a tots els centres de plantilla orgànica?

Quant a les escoles i instituts d'ESO i Batxillerat, han vist
disminuir en els darrers anys d'una forma palesa, gran, el
finançament, les dotacions de recursos propis per a activitats
pròpies. Hi ha una tendència a la baixa gran en aquests darrers
anys. Pensa en el seu model educatiu invertir aquesta tendència
i donar als centres escolars, als instituts, suficients recursos
econòmics propis per fer la seva política dins l'institut? Ho pensa
fer? En tot cas, de quina forma? 18. Pensa el Govern destinar una
partida pressupostària suficient per invertir aquesta tendència?

Una altra pregunta. No succeeix a Menorca, però sí que
succeeix a Eivissa i a Mallorca, són moltes les escoles de
primària que assumeixen la implantació de l'ESO; i el Govern
hauria d'assegurar que aquesta fase de transició sigui la més breu
possible, segons la nostra manera d'entendre. Quines mesures,
pressupostàries, partides, doblers, pessetes, pensa destinar el
Govern perquè se solucioni aquest problema? Perquè aquest
problema té altres problemes. La implantació deficient i irregular
de l'ESO a les Illes provoca una desorientació de pares i mares.
Si pares i mares són objectiu prioritari, donem-los respostes. Una
preocupació: Al•lots que fan ESO i primària, fills d'una mateixa
família, a una mateixa escola; al•lots que comencen a una hora,
al•lots que comencen a una altra, o acaben a hores diferents. Açò
crea una desorientació importantíssima, ben igual que al•lots que
fa 26 hores o 30 segons a on van, d'ESO. Un altre gran problema
és amb els alumnes d'integració, tota l'etapa de primària l'atenció
que reben els alumnes d'integració es perd dins l'etapa
secundària. Què pensa fer el Govern en aquest sentit?

Quant a estudis no obligatoris, el conseller ha expressat
la seva preocupació de desterrar aquesta espècie de
sentència que la formació professional és la formació dels
al•lots que no saben. Jo demanaria, faria una enquesta aquí
quants diputats i diputades han fet formació professional,
aprofitant que hi ha públic, també quanta gent del públic ha
fet formació professional, o de la gent de la premsa, també
quants n'han fet formació professional. No s'ha aconseguit
la integració, no s'ha aconseguit, en tots aquests anys. Què
pensa fer el Govern per a aquesta integració. Ha rallat vostè
d'un pla, els plans es fan quan no se sap quines respostes
donar, quan dia 1 de gener tindrem aquesta necessitat.

Una altra qüestió, dèficits de batxillerat a les nostres
illes: el batxillerat artístic. M'ha sabut greu que ningú
l'anomenàs, el batxillerat artístic. En tenim una escola a
Eivissa, una altra a Menorca i una altra a Mallorca. És una
situació clarament insuficient, clarament insuficient, i vostè
ni tan sols l'ha esmentada. Batxillerat artístic. Què passa?

Quant a batxillerat tecnològic, ha dit que un dels seus
objectius prioritaris serà el desenvolupament de les
tecnologies. No ha dit res de la situació de batxillerat
tecnològic a les Illes Balears, també clarament insuficient.
En aquest cas, li demanam mesures concretes que pensa, en
el model educatiu, adoptar.

Quant a la implantació de cicles formatius en els
instituts, tampoc no n'hem sentit res, d'això, i ens agradaria
saber quina idea té. En una comunitat com la nostra que té
un 17% l'any 93 d'analafbetisme, quin programa per a
l'educació d'adults pensa fer? L'educació d'adults ha perdut,
ha vist reduïdes les aportacions del Govern en els darrers
anys, i nosaltres demanam si açò s'inveritrà. El Govern va
dir que era perquè preparava un gran pla, un ambiciós pla,
veurem si açò és ver i com es farà.

Una altra qüestió és la vinculació de les escoles
municipals que s'han creat en els últims anys, d'arts i oficis,
pintura, ceràmica, en els ajuntaments, escoles municipals,
les quals ofereixen un servei d'educació en el lleure. Com
s'integraran aquestes escoles municipals en el sistema
educatiu?

Una altra pregunta, vostè ha dit que sembla que la
solució al problema de l'ensenyament musical a les Illes
Balears és que hi hagi un local nou important del
conservatori, quan els problemes són molt més greus, són de
recursos humans suficients en aquest moment a les altres
illes i també a Mallorca. I quan vostè diu que les escoles de
música reben ajudes del Govern, no diu que les ajudes del
Govern a les escoles municipals de música de la xarxa són
miserables, són, evidentment, miserables, i no dona
solucions a la recuperació de l'ensenyament musical, també
important.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Portella, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies. Intentaré acabar el més aviat possible.

I com es vincula l'ensenyament musical obligatori a
l'ensenyament musical superior?, com s'hi vincula i quin pla té
el Govern en aquest sentit.

Una altra qüestió, a una comunitat com la nostra, orientada
cap a la indústria turística, lògicament, la situació en què es troba
l'escola professional d'idiomes és penosa, és deficitària, hi falten
escoles d'idiomes. Vostè ha dit que farà una oferta perquè siguin
subvencionant..., pares i mares, que pares i mares s'encarreguin
de posar en marxa cursos d'idiomes. No és aquesta la solució, la
solució és que el Govern s'hi comprometi en el seu model
educatiu. Hi ha una idea, m'agradaria saber què en pensa vostè,
que és crear extensions a les escoles d'idiomes en els instituts en
diferent horari, per ampliar l'extensió de les escoles d'idiomes en
els instituts.

Una altra qüestió, la descentralització administrativa a les
illes de Menorca i d'Eivissa i a la part forana de Mallorca. Quina
solució hi pensa donar? No hi ha donat cap solució. Esperam que
a la pròxima intervenció doni solució sobre cap on anirà.

Una altra qüestió que li plantejam, a València i a Catalunya
fa anys que tenen competències educatives. L'article 17 de
l'Estatut permet establir convenis amb les comunitats autònomes.
Pensa la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Govern
balear, establir convenis, signats, amb Catalunya i València per
aprofitar les seves experiències i poder ampliar i enriquir el
nostre model educatiu?, ho pensa fer o no ho pensa fer?, o serà
sempre un tema prohibit?

Una altra qüestió que vostè va dir com a segon objectiu, la del
currículum propi, del qual tendrem temps de rallar, no és aquest
moment el tema que ens preocupa a nosaltres, el tema que ens
preocupa a nosaltres en aquest moment són les matemàtiques, no
tant el currículum propi, però com que en rallarem, perquè ara no
n'hi ha temps, mes endavant l'hi explicarem.

Una altra qüestió, la confecció del mapa escolar, la crisi
que hi va haver l'any passat. Pensa el Govern balear revisar
el mapa escolar o no pensa revisar-lo?, com es revisarà
aquest mapa escolar?, com afavorirà la participació en el
mapa escolar?.

Pensa el Govern posar en marxa un pla d'anàlisi de
centres o no pensa posar en marxa un pla d'anàlisi de
centre?

Pensa el Govern baratar la filosofia del servei
d'inspecció de centres?, passarà a ser un servei de
coordinació de centres cap a l'administració o continuarà
sent el que és ara?, pensa baratar la filosofia del servei
d'inspecció?

Ja per acabar, unes altres qüestions concretes: Com
pensa atacar el Govern balear la qüestió de l'absentisme
escolar?, com ho pensa fer?, com pensa incidir dins el gran
problema de l'absentisme escolar? Quant a normalització
lingüística, com que altres portaveus en parlaran, deixaré
aquestes set o vuit preguntes de tema lingüístic apart per si
en la contrarèplica en puc parlar.

I acabaré ja amb política de personal.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, li prec que acabi perquè ha passat molt del
seu temps i n'ha fetes moltes ja, de preguntes.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Aquestes preguntes i acab, ja que el conseller ens ha
demanat diàleg, jo li oferesc diàleg.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, però vostè cenyeixi's al temps que té per a aquest
diàleg.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Pensa recuperar els centres de professors o pensa
continuar amb la tendència dels darrers anys d'eliminació
dels centres de professors i de recursos dels centres de
professors?, quina assignació pressupostària hi pensa fer?

Pensa baratar el model actual que fa gran la rotació dels
mestres en els centres, o pensa separar les llistes d'interins,
la relació d'interins, de les llistes d'oposició?, pensa fer-ho
o no pensa fer-ho? Una altra pregunta concreta.

Una altra pregunta concreta és quant a la formació
permanent del professorat. A la resposta per escrit vostè va
dir que a la UIB, a la UNED, etc., però no dóna cap resposta
concreta a la formació permanent.
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I quant a l'equiparació salarial del professorat, ha dit que es
farà un esforç per incrementar-ne el sou, i açò i res és res, açò i
res és res. Demanam si hi haurà una equiparació salarial del
professorat i personal laboral, lògicament, no me n'oblidaré, i
quin serà el calendari d'aquesta equiparació salarial.

I quant a la negociació, ja sabem que el consell escolar està
aturat en el Parlament, el Consell Escolar de les Illes Balears.

I quant a la negociació amb els funcionaris nous, unes 7.000
persones noves que entraran en la funció pública, pensa crear
d'una vegada, i complint la Llei de la funció pública, el Consell
Balear de la Funció Pública?, pensa crear una mesa sectorial
d'educació, almanco?

Preguntes que li fem, esperam que les quals tenguin resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
És evident que la compareixença d'un conseller per explicar als
membres d'aquesta cambra i, per tant, a tots els ciutadans de les
Illes Balears, un model educatiu és un fet important. Sempre és
important que un conseller compareixi a aportar informacions
sobre un programa que vol desenvolupar, però si aquest
programa fa referència al món educatiu, que és un fet d'una
transcendència absoluta dins qualsevol societat, encara molt més.
Ara bé, una compareixença d'aquestes característiques,
probablement perquè tengués el rigor que convendria, hauria
d'implicar que la compareixença física del conseller anàs
acompanyada o anàs precedida d'un document en el qual els
diferents grups parlamentaris poguessin veure detallats fil per
randa tots els continguts del model educatiu que el conseller
pretenia presentar en societat, per entendre'ns.

De les paraules del conseller sobre el model educatiu, que han
durat exactament 25 minuts, difícilment nosaltres, personalment
jo, n'hem pogut copsar la lletra petita, els matisos, i
probablement allò que serà important d'aquest model educatiu
serà la lletra petita, seran els matisos, perquè és evident que si
ens movem, com s'ha mogut el conseller en la seva intervenció,
en el terreny de les generalitats, més enllà dels enunciats de
principis que, lògicament, en la mesura que no detallen, són més
fàcilment compartibles que si es detallassin, probablement la
cosa es desvirtua una mica, i encara es desvirtua una mica més
si el conseller ha tengut tot el temps que ha necessitat per
preparar la seva compareixença i els parlamentaris, amb
l'amenaça del president de la Mesa, qui lògicament ens recordarà
el temps en tot moment, si ens en passam, podem cometre l'error
d'una certa precipitació. Així i tot, jo crec que avui s'ha produït
un fet abans de la compareixença que a mi personalment m'ha fet
veure bastant a les clares els continguts profunds d'aquest model
educatiu.

Avui, al Sr. Conseller, li han demanat què pensava del
projecte de reforma de l'ensenyament de les humanitats a
l'ensenyament secundari obligatori que la ministra
d'Educació té previst promulgar, i el conseller ha dit el
següent: Ha reconegut que era necessari concretar els
continguts mínims que marca l'ESO però ha cedit al
Ministeri d'Educació el dret a concretar-los, i jo no he vist
en cap moment que el Sr. Conseller es plantejàs, ni tan sols
com a hipòtesi de treball desitjable, la conveniència que
aquesta concreció d'aquests continguts educatius, que són
massa genèrics, com diu ell, jo hi puc estar d'acord, que són
massa genèrics, pogués ser una competència de la pròpia
Comunitat Autònoma la seva concreció. Francament, com
a pròleg a la presentació del model educatiu, a mi m'ha
obert excessivament els ulls, i em fa sospitar que un
conseller i un govern que ja de bon principi accepten que
sigui la ministra d'Educació qui ha de concretar uns
continguts genèrics, i no la pròpia comunitat autònoma,
francament, és un missatge gens ni mica subliminal,
directíssim, que no tenen massa inconvenients a renunciar
en gran part a dissenyar un model educatiu propi.

D'altra banda, en parlar d'un model educatiu propi, hem
d'anar alerta a no autoenganar-nos. La Constitució
Espanyola, vigent ja fa vint anys, estableix, em pareix que
és en el seu article 27, dues competències que són de l'Estat,
claríssimament, l'elaboració de la legislació educativa
bàsica i l'establiment d'una normativa reguladora de la
titulació. És evident que com que les competències
educatives, a aquesta comunitat autònoma, hi arriben tants
anys després de la promulgació de la Constitució, ja n'hi ha
en abundància, probablement exagerada, de legislació
generada per l'Estat, i evidentment tota aquesta legislació
condiciona la nostra capacitat de maniobra a l'hora de
configurar un model educatiu propi en aquest moment. Però
és que, a més a més, no tan sols existeix una legislació
estatal que condiciona la capacitat de maniobra per
dissenyar aquest model educatiu propi, LODE, LOGSE i
tota una sèrie de lleis i desenvolupaments reglamentaris
normatius posteriors, que en gran mesura defineixen el
nostre model educatiu, i evidentment el nostre grup polític
seria partidari que des de la sobirania que creim que hauria
de tenir aquest parlament el model educatiu gairebé pogués
ser definit per aquest parlament sense cap tipus ni un de
condicionament gairebé, com dic. Ara, és que, a més a més,
aquests darrers temps, aquests darrers anys de govern del
Partit Popular en aquesta comunitat autònoma s'ha
desaprofitat el temps, s'ha perdut moltíssim de temps, s'han
desaprofitat les ocasions que haurien permès mínimament
anar nacionalitzant el sistema educatiu estatal a la nostra
realitat, i en posaré tan sols dos exemples, que són dos
exemples clars d'aquest desaprofitament que jo esment:
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D'una banda, s'ha desaprofitat, per exemple, en coses tan
concretes com és el famós decret de mínims que regula
l'ensenyament en llengua catalana, aquest decret de mínims
podria haver estat promulgat fa anys, molts d'anys, molts d'anys,
com a mínim, s'ha promulgat enguany, evidentment, el decret de
mínims era un mitjà que en època de no recepció encara de les
competències educatives ja hauria permès, repetesc, adaptar i
nacionalitzar el sistema educatiu a les nostres necessitats i a les
nostres identitats, després hi ha una altra qüestió eterna en aquest
parlament, de la qual s'ha parlat una vegada i una altra, s'ha fet
una pregunta i una altra pregunta, s'han fet promeses de calendari
i de compliments pròxims, la famosa catalogació de les places
bilingües, o sigui, estam en una via, des de fa vuit o nou anys, o
deu ja, de recepció de les competències educatives, i l'any 91 el
govern balear ja va publicar un avantprojecte de model educatiu
propi, per tant, hem de pensar que el Govern balear té des de fa
molt de temps, jo diria que gairebé des que governa, un objectiu,
que és arribar a dissenyar un model educatiu propi, idò bé, té
aquest objectiu i permet que es continuïn produint any rera any
elements que entrebancaran la possible fixació i la possible
execució d'aquest model educatiu propi, com és, per exemple,
aquest fet tan concret de la no catalogació com a bilingües de les
places d'ensenyament secundari. En realitat, les Illes Balears
tenen una capacitat prou limitada d'establir un model educatiu
propi, siguem clars, a causa de l'existència d'una legislació
estatal, però és que aquest marc escàs que teníem l'hem
desaprofitat fins ara, i n'he posat uns exemples, així i tot,
evidentment, el nostre grup, com pot imaginar el Sr. Conseller,
n'és absolutament partidari, d'intentar establir un sistema
educatiu el màxim d'adaptat a la nostra realitat nacional i a les
nostres necessitats com a societat i com a país.

I evidentment, com vostè ha dit, en gran part, aquest model
educatiu propi, que, com vostè diria, ha globalitzat a l'hora de
marcar les seves característiques, purament anunciades, molt més
que centrar-se en aquells elements estrictament aportadors
d'especificitats al nostre model educatiu, que era la segona via
que jo hauria cregut que era la preferible, encara que,
lògicament, vostè ha triat, probablement, la que ha considerat
que li convenia més, és evident que el nostre model educatiu ha
de partir del fet lingüístic, dels fets que podríem dir elements
identitaris propis del nostre país, i ho ha de fer, això, entre altres
coses perquè ja ho diu la Llei de normalització lingüística, ja ho
diu la Llei de normalització lingüística, però, a mi, el que em
sorprèn és que quan parla de continguts propis que s'han de
traslladar al sistema educatiu i parla de la qüestió lingüística, des
del meu punt de vista en continuen parlant amb la mateixa
ambigüitat i amb la mateixa poca noció de la realitat
sociolingüística que sempre. Per exemple, no m'ha deixat de
sorprendre que cada vegada que sortissin referències a continguts
de currículum que fessin referència al nostre país, hagués de
sortir amb una proximitat de dues, tres paraules el concepte de
localisme, això són complexos que em semblen, a mi,
absolutament llastimosos a aquestes altures. És que tal volta no
sabem que l'única cultura universal que ha sortit d'aquestes illes
és la cultura que ha sorgit en llengua catalana i que s'ha projectat
al món des de la pròpia identitat de les Illes Balears? Recordem
Ramon Llull i Miquel Àngel Riera, que va morir l'any passat,
que era candidat al premi Nobel de literatura, i hem de tenir
complexos com si haguéssim de demanar excuses cada vegada
que fem referència als nostres continguts culturals per traslladar-
los al sistema educatiu, com si haguéssim de demanar perdó a
algú? No, els mallorquins, els menorquins, els eivissencs, els
formenterencs, les Illes Balears, des de sempre, quan han fet
aportacions a la cultura universal, ho han fet des de la seva
pròpia identitat, i és l'única manera que les hi han fetes, així que,
per favor, llevem-nos els complexos, perquè no n'hi ha d'haver
ni un.

Després ve el tema de la qüestió lingüística, el tema del
bilingüisme. A mi m'hauria agradat, Sr. Conseller, que d'una
vegada per totes definíssim el model lingüístic de l'escola de
les Illes Balears amb els termes que a l'escola a les Illes
Balears, com mana la Llei de normalització lingüística en el
seu article 2, apartat 3, la llengua catalana serà l'instrument
vehicular de tot el sistema educatiu; que d'una vegada per
totes diguessin: "volem un sistema educatiu que tengui la
llengua catalana com a llengua base, com a llengua
instrumental, com a llengua de cohesió social dels ciutadans
a través del sistema educatiu, com a llengua instrumental
per accedir a tots els coneixements", i a partir d'aquí, una
segona llengua, que és la llengua castellana, que és la
llengua d'una part dels habitants d'aquestes illes, que és una
llengua de l'Estat, de la major part de l'Estat del qual
formam part, i que és una llengua que té un gran valor
universal com a cultura, i després anem a una tercera
llengua, però, per favor, en parlar de llengües, facem una
certa jerarquització del paper de les llengües, no totes les
llengües del sistema educatiu són del mateix nivell, de la
mateixa condició i han de fer el mateix paper. Això és una
cosa tan elemental que tots els sociolingüistes, i n'hi ha
molts a les Illes Balears, i de qualitat, en els seus llibres i en
els articles que publiquen ho expliquen prou bé; falta saber
si aquests sociolingüistes formen part d'aquella espècie
d'exercit d'indesitjables que va esmentar el president Matas
en la seva conferència al Club Diario de Mallorca quan
parlava de legionaris de la normalització lingüística, jo li
puc assegurar que en conec un parell i que cap d'ells duu
casc ni llança ni escut, són persones normals preocupades
per aquest país i que reflexionen des de la ciència
sociolingüística sobre aquest país.

És evident que ja se m'ha encès el llum vermell, no he
començat ni la segona pàgina, així i tot jo també tenia, com
el Sr. Portella, una llarga llista de preguntes a fer-li. Li he de
confessar que moltes de les preguntes que ha fet el Sr.
Portella eren preguntes que a mi també m'hauria agradat fer,
per exemple, aprofitaré per fer-ne dues o tres, i pus.
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En un moment determinat ha esmentat l'interès que té el
Govern balear dins aquest model educatiu propi de fomentar els
ensenyaments musicals, i una pregunta concreta que m'agradaria
fer-li, a més de recordar-li que el Govern balear cada any en els
pressupostos destina 15 milions de pessetes a les escoles de
música municipals -no els toca ni per a cacauets, a tots els
alumnes-, m'agradaria saber si es plantegen la possible
introducció a Mallorca en algun centre del batxillerat musical,
per exemple, perquè en totes les Illes Balears no es pot cursar el
batxillerat musical; és una pregunta concretíssima. 

Després, una altra cosa que m'agradaria saber és què passarà
amb la catalogació de les places com a bilingües a partir de dia
1 de gener, sap vostè que ja enguany ha tornat a ser convocat el
concurs de trasllats?, que l'ha convocat el ministeri i que, un any
més, després de desenes d'anys, ja gairebé, si no desenes,
quinquennis, altra volta ha estat convocat el concurs de trasllats
sense que s'hi faci esment de la catalogació de places com a
bilingües? Això no és un element que entorpeix, dificulta,
complica la qüestió del model educatiu propi?

I finalment dues preguntes li voldria fer: Una seria
globalitzadora, a partir de la seva exposició, amb quin calendari,
amb quins recursos i amb quines mesures reglamentàries i
legislatives té previst executar aquest govern aquest model
educatiu?, intentem passar de les generalitats a les concrecions.
I una darrera cosa, diuen, diuen, que hi ha un document signat
entre la conselleria i el Ministeri d'Educació que preveu una sèrie
de competències que seran tutelades l'any que ve pel Ministeri
d'Educació (nòmines, concurs de trasllat), a mi m'agradaria saber
si és veritat aquest acord no públic entre la conselleria i el
ministeri, cedint el ministeri la gestió de tota una sèrie de coses
molt importants del sistema educatiu l'any que ve i supòs que
amb una previsió de fer, per dir-ho d'alguna manera, un trasllat
de les competències en dues fases, a mi m'agradaria que, si pot
i vol, respongués aquesta segona pregunta. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Quan un va veure que el conseller
d'Educació, Cultura i Esports demanava una compareixença per
explicar el model educatiu, un esperava qualque cosa més,
perquè certament, de models educatius en aquesta comunitat, ja
n'hi tenim una experiència, i és aquesta (...) aquest model
educatiu, l'experiència va costar uns doblers i s'ha tancat dins un
calaix. En el seu moment, jo vaig estar en desacord amb el model
educatiu, com també estic en desacord amb el model educatiu
que vostè proposen, i per què hi estic en desacord? Perquè al que
vostè diu model educatiu, li ho han dit els portaveus dels grups
que han intervengut abans, davant jo, no és un model educatiu.
Espanya té (...) de model educatiu, per voluntat constitucional,
perquè això permet la lliure mobilitat dels nostres estudiants
sense que això els representi un problema per al seu canvi de
residència, i així és a França i així és a Alemanya fins i tot, que
és un estat federal i que no té ministeri d'educació, ho és a
Austria, que és un estat federal, per què? Perquè Europa hauria
de tendir, i jo crec que el Tractat de Maastricht i ara el posterior
no han tengut la valentia de tendir cap a un sistema homologable
en conjunt, tot i que pugui permetre les seves diversificacions
pròpies, però que això no és un model educatiu diferent, perquè
aquests models educatius, apart d'això, condueixen a l'obtenció
de titulacions acadèmiques i professionals.

Per tant, jo li he preparat aquí, Sr. Conseller, el model
educatiu. Miri, aquí hi ha set-cents i busques de decrets,
ordres, lleis, que són el model educatiu, això és el model
educatiu que ens permeti, a aquesta comunitat, fer totes
aquelles adaptacions que la pròpia llei preveu per a l'estat de
les autonomies, perquè la LOGSE és una llei feta des de i
per l'estat de les autonomies. Per tant, no model, sinó una
educació per a les nostres illes dins un marc constitucional
d'un estat de les autonomies.

Però a més vostè ha dit una cosa raríssima, jo no sé si
vostè s'hi ha equivocat o que jo no l'he entesa bé, ha dit que
el model educatiu és un instrument de planificació, i jo em
pensava, el que havia estudiat, quan em dedicava a aquestes
coses, que els models sortien després d'un ample procés de
planificació, i llavors apareixia el model, no, aquí ho fem
priorístic, i llavors, a partir d'això, planificam. Llavors,
aquest model, a quina realitat respon? No han fet
primerament una anàlisi d'una situació, uns objectius, i
després produir, a través d'una planificació, el model que
durem a terme?

Vostè ha fet una intervenció bastant neutral. Vostè ha
llegit, segurament, les disposicions, l'exposició de motius de
la pròpia llei, de la pròpia LOGSE, que parla de la
comprensivitat, que parla de proporcionar la pr(...)ció
científica i tècnica, la formació humanística. Amb això,
tothom hi ha d'estar d'acord, faltaria més que no hi
estiguessin d'acord, però llavors ja ha començat a dir quatre
coses que jo crec que són preocupants. Primerament, vostè
insisteix radicalment en aquests 6.000 milions com si li
haguessin de salvar la vida, miri, crec que, per la plaça
d'Espanya, valdria més no passar-hi, i a aquestes persones
vostè va dir: "I per què es mobilitzen, si hi ha 6.000 milions
per a inversió?" Però hi són, allà, segons les notícies que
m'arriben, perquè 6.000 milions és menys del que es va
invertir a l'anterior quadrienni, és menys del que s'hi va
invertir. vostè, l'altre dia, em pareix que era a la comissió,
ho va veure. Vostè parla de pressupost executat, de
pressupost executat d'un any, però no mira els anys anteriors
perquè els pressuposts s'hi incorporen. Per tant, quatre anys
per fer,. i vostè va dir que aquests instituts que faltaven per
fer, n'hi ha un que no compareix, que és el de Marratxí, però
és igual, els altres, amb 6.000 milions es fan, però quatre
anys, quatre anys a partir de l'any que ve, l'any que ve té
1.500 milions, si no vaig malament, 1.540 posa en els
pressuposts generals de l'Estat. Vol dir que fins d'aquí a
quatre anys totes aquestes poblacions que esperen tot això
no tendran resolt el seu problema? Pel que veim, no hi estan
disposats, no hi estan disposats, a esperar quatre anys. Per
tant, vostè aquí ens treu una primera dada concreta, 6.000
milions, que pareix que no van bé al sistema educatiu.
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N'ha dita una altra, marc curricular propi. Vol mirar el
pressupost d'enguany, el de l'any passat, el de fa dos anys, el de
fa tres anys, quants doblers la seva conselleria ha pressupostat
per elaborar un projecte curricular propi?, i què hi ha de tot això?
No hi havia cap problema per fer-ho, no importava tenir les
competències per fer això. A vostè li ha sobrat temps i hi ha
afegit coses que no tenen res a veure amb les competències
educatives. Què té a veure amb les competències educatives la
xarxa d'escoles de música?, vol explicar-m'ho? No hi té res a
veure, això és una cosa fora del sistema educatiu, no és
acadèmica la xarxa d'escoles de música.

Li ho han recordat molt bé, 15 milions de pessetes cada any,
sempre hi ha la mateixa xifra i sempre presentam la mateixa
esmena, la qual vostès admeten i en posam un parell més, i tots
contents. Què passa per què ara, de sobte, això sigui la nineta
dels ulls d'aquest projecte educatiu, després de les transferències?
El conservatori, (...) de tota la vida, ara el fa, beníssim. Com li
deia abans, el segon conseller del tercer govern de la quarta
legislatura posarà la primera pedra de conservatori, enhorabona,
ja era hora que trobàssim el conseller que ens ho diu i que, a més,
ho fa, perquè sap que n'han passat de molts que ho deien, que
cada vegada que anaven a Madrid, en duien 800 milions, però no
arribaven, es devien perdre pel camí, però des d'aquesta cadira
ens ho han anunciat moltes vegades, i quan han vengut?, hi ha
una pregunta per a la setmana que ve o per a avui horabaixa, no
me'n record. Bé.

Llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. Ho ha dit de tal
tirada, jo no sé si la meva orella..., la coma, no l'he vista, llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, no la llengua catalana pròpia
de les Illes Balears, s'ha de fer una pausa aquí, perquè aquesta
pausa a l'Estatut va significar moltes coses, i, per tant, no
signifiquen tant la cura de les modalitats com la generalitat de la
llengua, que també les modalitats, però no primer les modalitats
i llavors el conjunt de la llengua, crec jo.

I llavors, la guinda: Lliure elecció de centres. Aquesta és la
gran oferta a la ciutadania de les Illes Balears. I com es fa això?,
com es posen 3.000 alumnes a un centre on en caben 500, si la
demanda així ho exigeix?, com ho farà? Expliqui-ho, perquè si
realment ho explica i me'n convenç, serà el meu conseller de tota
la vida, el defensaré allà on sigui, perquè no ho entenc. Què vol
dir?, que faran pisos al col•legi més demanat i allí hi hauran
alumnes fins que n'hi càpiguen?, perquè la demanda és
imprevisible, és imprevisible, a vegades sobren llocs a un, en
falten a un altre, per què? Per raons..., perquè hi ha hagut un
problema en aquest centre i la gent diu: Uep!, ara no hi duré el
nin, el duré al que hi ha veïnat. Com ho farà, això?, com ho
garantirà? Hi ha una llei que ho regula i hi ha uns decrets que
regulen que la llibertat de centre és absoluta. No sé si vostè té
infants en edat escolar, no ho sé, pot dur-los allà on vulgui, que
vol escolaritzat-los a Maó?, ningú no li posarà cap pega, a no ser
que hi hagi un al•lot que visqui a Maó i que hi té més dret que
vostè, que realment dur un al•lot a una escola a Maó, ja en són
ganes, per tant, dugui'l a Palma que és on viu, i no a Maó. Però
si allà no hi ha ningú que competeixi amb vostè, hi té tota la
llibertat del món.

Però això és un element que segurament ha vengut dins
una circular del liberalisme imperant, vostès vegin la lliure
elecció de centre. Hi és. existeix, és regulada per llei i està
normalitzat el sistema per dirimir els conflictes quan hi ha
més demanda que oferta. Això és clar. Com ho canviarà a
això, expliqui-ho a aquesta cambra.

Llavors, ha parlat de plans de formació, però plans de
formació de què, per què i com?, com pensa formar els
professors? Miri, vostè ha llançat una sèrie d'idees, però sap
vostè que no ven un sistema educatiu a un país nou que
acabam d'inventar al centre del Sàhara? Hi ha un sistema
educatiu que tenia uns plans de formació, amb uns centres
de professors, valorats pels professors, que funcionaven i
que en dos anys s'han desmantellat d'una manera sistemàtica
i progressiva, els pensa recuperar o pensa iniciar un sistema
nou? Vostè ha parlat de la formació professional i ha dit que
pensa fer una formació consensuada amb les forces
econòmiques i sindicals. Miri, això ja existeix, si no ho han
derogat, hi ha una comissió provincial de formació
professional reglada on hi estan els sindicats, les patronals,
les conselleries del Govern balear que hi han volgut
participar, per tant això ja existeix, vostè ens ven un model
que ja tenim, no és un model nou. No ha dit res, excepte
això de la llibertat d'elecció de centre, si és que pensen fer
un sistema nou com podria ser aquests, aules, aules, aules
allà on hi hagi demanda. L'any que ve no n'hi ha?, agafen
les aules i se les enduen a una altra banda. Bé, és un bon
sistema. Tal vegada funciona, però clar no ha passat llista ...
-jo no seré tan pesat com el Sr. Portella que realment ha
estat d'una exhaustivitat ..., però li tocaré alguna cosa que no
ha preguntat ell i així, entre tots dos cobrirem.

Pensen estendre el preescolar segon cicle de tres anys
d'una manera sistemàtica com estava programat i s'ha
interromput, allà on encara fa falta, sobretot a Eivissa, per
exemple? L'educació infantil 03 li ha preguntat ell, jo no la
tocaré. Com pensen planificar els batxillerats, si és que
modifiquen la planificació existent?, perquè n'hi havia una,
n'hi havia una que la comunitat escolar coneixia, hi podia
estar més o manco d'acord, però n'hi havia una. Com pensen
planificar la formació professional de primer i segon grau o
bé cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, usi la
terminologia que vulgui; perquè hi havia una programació
que s'ha vist interrompuda, pensen continuar amb la
mateixa?, o en pensen fer una de nova?, quin temps
estaran?, perquè el curs no s'atura, no hi ha ara una pausa
que diguin "bé, nosaltres ara planificarem, i d'aquí a tres
anys ...", no, no, és que hi ha una seqüència inexorable
perquè els al•lots que han començat el batxiller l'acabaran
i necessiten uns cicles formatius que han d'estar posats en
marxa dia 1 d'octubre de cada any. No es pot aturar, això, i
jo crec que vostè, avui, ens podria haver concretat una mica
més.
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Quina administració educativa pensa dur a terme? Com pensa
organitzar aquesta administració educativa? Aquest augment de
sou, que també és una sort, tal vegada perquè hi ha qualque
representant sindical assegut aquí, no es tracta d'augmentar el
sou, es tracta d'equiparar els funcionaris d'aquesta comunitat amb
uns que ara hi vénen, com s'ha fet amb menors o com s'hauria
d'haver fet amb menors i amb altres competències transferides.

Jo no sé si els altres membres de l'oposició no s'han llegit la
Llei d'acompanyament, però allà ja en parla, i largo me lo fiáis,
si això només es comença a produir com una comissió arribi a
acordar un catàleg i la seva equiparació amb l'altre, hauran de
tornar a sortir al carrer per demanar aquesta equiparació o vostès
pensen ja obrir una mesa de diàleg perquè això es pugui incloure
dins els pressupost de l'any que ve, via esmena ara que el
tramitaran o via crèdit extraordinari en el moment oportú?
Pensen d'aquí a 31 de desembre obrir una mesa de negociació
amb els sindicats per arribar a aquest acord?, li deman. Pensen
admetre una modificació de la Llei de consells escolars que doni
real participació a la comunitat educativa, com vostè ha dit
aquí?, sé que el projecte de llei no el va presentar vostè, però no
dóna la representació que toca al col•lectiu de professors, pares
i alumnes enfront al de lliure disposició de l'administració.
Pensen modificar això, pensen admetre les esmenes que hi ha en
aquest sentit perquè això sigui realment un òrgan de
participació?, ho pensen fer?

Pensen obrir -vostè va declarar l'altre dia que per saber quines
oposicions havien de fer, havien de veure el catàleg ...-, això està
fet, perquè el Ministeri les convoca cada any, no s'han d'inventar
res, això era una administració que anava funcionant, millor o
pitjor, però funcionava, no s'inventin un catàleg, demanin-lo al
Sr. Romero, si a aquestes hores encara és viu, l'hi demanin, per
favor. Això està fet, no cerquin problemes que no existeixen,
perquè això està fet.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant. Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Pensen obrir negociacions amb els sindicats per a
l'homologació dels professors de centres concertats com a
pagament delegat i subsidiàriament a l'increment de salari
que sofriran els funcionaris?, perquè això és previst a una
llei, que els salaris dels professors concertats han d'estar en
relació amb els salaris dels funcionaris públics, i ha hagut
un procés d'homologació. Pensen obrir una mesa de
negociació amb els sindicats que representen aquests
professors, perquè paral•lelament als professors funcionaris,
també vegin una millora salarial pel fet de ser transferits a
aquesta comunitat?

Bé, esper les seves respostes i després, quan acabi el
debat, li passaré el model educatiu.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo no
sé què hauria dit el tercer o el quart conseller de la segona
o tercera legislatura del cinquè o sisè govern, no sé què
hauria dit si hagués hagut de fer aquest discurs de model
educatiu que vostè, Sr. Conseller, ens acaba de presentar,
però és claríssim que el que vostè ens acaba de dir compta
amb el suport del Grup Popular.

A mi m'hauria agradat molt, li ho dic molt seriosament,
poder tenir aquest discurs abans que vostè vengués aquí, el
mateix que li han demanat alguns companys, i sé que ningú,
sobretot els grups de l'oposició, no em creuran quan digui
que la primera coneixença que he tingut d'aquest discurs, ha
estat quan vostè l'anava desgranant aquí, i és per això que jo
he fet un resum de les coses que vostè ha anat dient i que
m'han cridat especialment l'atenció, que diuen molt a favor
del seu talant de consultar tots els temes que facin referència
a aquest problema que significa en tota societat avançada,
el món de l'educació.

Si jo fos periodista, cosa que no sóc, hauria destacat els
següents titulars que no desenvoluparé perquè vostè ho ha
fet molt millor que jo, però al meu grup ens ha agradat, i
m'ha agradat també molt a mi com a portaveu, quan vostè
ha parlat d'un model educatiu que tingués una formació
humanística integral, com que tots sabem què vol dir
aquesta frase, no cal explicar-la, sí cal que el meu grup li
doni el suport amb aquesta filosofia educativa. Ens ha
agradat molt la frase que vostè ha dit, que vol que els infants
d'aquesta comunitat i els joves siguin conciutadans
d'aquestes illes, però també oberts al món, amb localismes
o sense, amb poetes exportats o amb poetes importats, amb
escriptors d'aquí o amb escriptors d'allà, amb gent de parla
catalana o amb gent de parla castellana, estiguem oberts al
món, estiguem a una comunitat oberta al món, Sr. Conseller,
que va vostè per bon camí, sempre, això sí, estimant per
damunt de tot allò que és nostre, com vostè no s'ha cansat de
repetir-ho, una i una altra vegada al llarg del seu discurs.
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Vostè vol fer centres allà on sigui necessari i hi faci falta, i
estam segurs que vostè ho farà, i estam segurs que vostè ho farà
allà on ja fa temps que n'hi hauria d'haver hagut, amb excusa o
sense excusa per no haver-n'hi fet, però és cert que alguns centres
que vostè farà ja havien d'haver estat fets abans i no se li pot
donar tota la culpa a vostè.

M'ha agradat, ens ha agradat especialíssimament la frase que
vostè diu, "no presentam un document tancat", enhorabona, Sr.
Conseller, enhorabona perquè vostè demostra la voluntat de
diàleg, de prendre i de prendre bona nota d'aquelles aportacions
positives que pugui fer tota la comunitat educativa en el sentit
més ample de la paraula. M'ha agradat molt, ens ha agradat molt
quan vostè ha parlat de la valoració de la llengua i cultura
pròpies, la llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears, sí,
Sr. Conseller, el mateix president Jordi Pujol, a la seva darrera
visita a aquesta comunitat, en pla oficial o particular, va tenir el
detall de dir que faria els esforços necessaris per tal que aquelles
paraules que tan sols s'empren en aquesta comunitat autònoma,
siguin també incorporades al diccionari que té validesa oficial a
Catalunya. Faci també vostè un esforç en aquest sentit.

Ha parlat vostè molt bé de la formació professional. Aquest
diputat que els parla ha tengut la sort de poder ser el primer
delegat de la primera secció de formació professional que es va
muntar a Eivissa a un lloc on realment quan jo hi pens, me'n tem
de la sort que tenen els estudiants d'avui. La formació
professional a Eivissa, de la qual jo vaig ser el primer delegat de
l'Escola Politècnica de Palma de Mallorca que dirigia aquell bon
home que va merèixer que un centre portàs el seu nom, el Sr.
Joan Tatx, es va ubicar al castell de Dalt Vila, i per aquelles
finestres i per aquelles portes ni calefacció, ni aire condicionat,
ni tan sols telèfon teníem, però amb l'esforç que és el que fa falta
als professors i el que fa falta transmetre als alumnes, que
l'educació no és qüestió de comoditat, és qüestió de voluntat i de
ganes d'esforçar-se, aquesta formació professional sortosament,
sortosament, aquesta formació professional sortosament surt
d'aquell moment en què, com aquí s'ha dit amb tot rigor, tan sols
hi anaven els estudiants que no podien anar a un altre lloc.

Enhorabona, Sr. Conseller, pel marc curricular pluriinsular,
vostè ens ha donat reiterades mostres que vostè vol ser un
conseller de totes i de cadascuna de les Illes, i si em permet,
podré dir que especialment de les illes més petites, i encara molt
més especialment de l'illa de Formentera, per mor d'això, encara
que aquí s'ha dit que l'educació musical no és competència
d'aquest model educatiu, jo sí que li voldria demanar que així
com aquí podran gaudir d'un gran conservatori, a Menorca també
en tenen un, a Eivissa també en tenim un altre, Formentera, ja
que no en té, prengui bona nota, Sr. Conseller, ajudi'ls amb
aquesta escola municipal de música amb els problemes que
puguin tenir. Sigui o no obligació d'haver-ho dit vostè en aquest
discurs d'avui.

Sr. Conseller, el Grup Parlamentari del Partit Popular vol
expressar, per tant, el seu suport al model educatiu que avui
ens ha presentat, crec que dia 1 de gener aquesta comunitat
autònoma farà un avanç qualitatiu molt important en relació
amb les seves cotes d'autogovern. L'assumpció de les
competències educatives, però, no només eleven el nostre
sostre competencial de forma importantíssima, sinó que ens
donen l'oportunitat de triar quina educació volem per als
nostres infants. Crec, sincerament, que el model que avui
ens ha presentat conté tots els ingredients per aconseguir
que els nostres fills rebin un ensenyament de qualitat,
paraula que ha repetit al llarg del seu discurs. Un
ensenyament en el qual el que ens envolta sigui molt
important per a la formació dels nostres al•lots, dels nostres
joves, però també el que ens és propi, la nostra llengua, la
llengua catalana -coma- pròpia de les Illes Balears, la nostra
història, la nostra geografia, en definitiva, allò que resumeix
una sola paraula que és la nostra cultura. Crec que això serà
possible amb aquest pla d'actuacions al qual el Grup Popular
donarà, com no pot ser d'altra manera, suport amb tota
fermesa, amb tota confiança i amb tota il•lusió. Fermesa,
confiança i il•lusió serien les tres paraules amb les que jo
resumiria el seu discurs.

Per tant, aquest grup recull la seva oferta de consens per
aportar idees, per enriquir aquest model i el seu
desenvolupament, i estam segurs que totes aquelles
persones de bona voluntat que així ho entenguin, se sumaran
a aquesta petició que ha formulat aquí. 

Les inversions anunciades ja en aquesta cambra per als
propers anys, la construcció dels nous centres, són prova
evident que el Govern balear vol potenciar l'ensenyament
públic, que vol, en definitiva, un ensenyament de qualitat,
ja sigui públic, concertat o privat. Aplaudim les seves
intencions de potenciar -ho repetesc una vegada més- la
formació professional, l'ensenyament musical i esportiu,
sigui del model educatiu de què aquí ha vengut a parlar o
no, i també l'aprenentatge de les llengües estrangeres.
També aplaudim les seves intencions de conjuminar
l'educació no universitària amb la universitària, creim que
aquest és el camí que s'ha de seguir, a partir d'ara, i
l'animam per aconseguir una educació de qualitat, sempre
tenint molt en compte les nostres especificitats, la nostra
identitat com a poble i la nostra cultura.

Sr. Conseller, ho tenia impossible de contentar tots els
grups d'aquesta cambra, hagués dit el que hagués dit, hagués
promès el que hagués promès, hagués explicat el que hagués
explicat, mai no haurien estat d'acord, però estigui tranquil,
perquè compta amb el suport de la majoria dels ciutadans
d'aquestes illes que és el mateix que dir compta amb el
suport del Grup Popular.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar la
compareixença, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
M'agradaria fer un esforç per tornar a explicar el que abans he
puntualitzat perquè em semblava important, i veig que no m'he
expressat bé, al voltant del que nosaltres creim que és o ha de ser
un model educatiu. Evidentment, el document que en els propers
dies els farem arribar perquè aportin les suggerències que
tenguin a bé, si és que ho volen fer, es basa en un estudi
exhaustiu de quina és la situació en què ens trobam, i es basa en
una legislació estatal, en desenvolupament de la Constitució que,
ens agradi o no, nosaltres no podem no contemplar dins la nostra
realitat autonòmica, i es basa també, el model, en aquestes
circumstàncies, en aquesta realitat, en aquesta normativa, i dins
de la legalitat cap on voldríem anar nosaltres. Per això, jo
m'aturava a explicar, amb tota la claredat que he pogut, quin era
el model de ciutadà que volíem que sortís de les aules. 

Naturalment, amb tots aquests antecedents, nosaltres
elaboram un model que físicament els el lliurarem els propers
dies, i que ha de ser l'instrument que ens serveixi per establir,
esperem que per consens, quina ha de ser en el futur la nostra
actuació. A mi això em sembla lògic, per tant, no entraré a
contestar ni les trenta i busques de qüestions que m'ha fet el Sr.
Portella ni qüestions que no tenen a veure estrictament amb el
que jo entenc com a model, que hem explicat aquí. Si fos així, jo
no pretendria que el model fos un model obert ni demanaria les
seves aportacions ni les aportacions de la comunitat educativa,
podria sortir aquí i dir "farem això, això, això i això, aquest
decret i dedicarem tants de doblers dins aquesta partida, i tants
a ...", em sembla que això no és seriós, em sembla que tenim una
oportunitat de rebre una competència, repetesc, la més important
que hem tengut mai, i establir un model que ens ha de servir per
veure com podem planificar un sistema, dins la legalitat vigent,
millor que el que tenim, a això respon el model, per això deim
que el model és un instrument de planificació, per això volem
estar oberts a suggerències, no volem imposar des del Govern
alguna cosa tan important com el futur de la nostra educació, que
és tant com dir el futur de la nostra societat. Per tant, jo no
entraré en detalls o en qüestions concretes que no es planteja el
model, perquè no és aquest el cas, el model és un model obert,
aportin les seves suggerències si és que volen, això sí en una
sèrie de temes m'agradaria contestar una sèrie de qüestions, que
sí que formen part del model, jo n'he fet esment al meu discurs
i se m'han demanat aquí.

El Sr. Balanzat em demana si de les meves paraules es
pot desprendre que els famosos i anunciats instituts que
s'han de fer no es faran, jo ja he dit mil vegades que tots
aquests instituts de què hem parlat tant, habitualment es
faran, altra cosa és el que jo he dit, com vostè comprendrà,
a cada indret de la nostra geografia se voldria o els habitants
d'aquest indret voldríem tenir un institut, i això no és lògic,
no és racional i a més és inviable econòmicament, a això he
fet referència, que no es construirà per construir-se, es
construirà el que es creu, aquests instituts ja havien estat
objecte d'una anterior planificació, es construirà el que
s'hagi de construir, i evidentment a això hi destinarem tots
els recursos que siguin necessaris. Però no sembrarem la
nostra geografia ni d'instituts ni de centres escolars, ho
farem allà on sigui necessari.

Em parla, ho dic per anar cronològicament per
portaveus, em parla vostè i altres portaveus de negociacions
amb el professorat, jo he manifestat aquí clarament quina
era la nostra intenció, naturalment que això que he
manifestat aquí, ja els ho he dit amb anterioritat als
representants sindicals, i pens fer-ho tan aviat com sigui
possible, que esper que sigui en els propers dies, les
properes setmanes, no esperar a ser competent en aquesta
matèria. No oblidem mai el que també he volgut deixar ben
clar, que tot l'esforç s'ha de justificar amb una millora de
qualitat, no té cap sentit que destinem recursos públics amb
el que no ens suposa millora de qualitat, però que quedi clar
que jo estic, en aquest cas i en qualsevol altre, per la
negociació, com no pot ser d'altra manera.

També em comenta, manifesta el Sr. Balanzat, ja en
vàrem parlar l'altre dia en aquest mateixa tribuna, de si es
tendria en compte la realitat pluriinsular, jo li he dit que sí,
que es tendrà en compte, està preocupat per la realitat
pluriinsular des d'un punt de vista d'administració educativa,
sí que es té previst, perquè és molt febre l'administració
educativa tant a Eivissa, a Formentera, com a Menorca, sí
que es té previst fer-la adient per gestionar com nosaltres
creim que s'ha de gestionar i per donar resposta ràpida als
problemes que sorgeixin i se'ls pugui donar resposta des de
les mateixes illes.

Ja li he dit al Sr. Portella quina era la meva ..., ell ha
començat parlant que jo aquí he parlat molt de filosofia, bé,
no sé si pot fer aquesta equiparació entre el meu discurs i la
filosofia, entenent com a filosofia la que es fa a discursos
polítics, no filosofia en un sentit, en el sentit elevat del
terme o dels grans filòsofs, però bé, ens entenem, no?, jo, en
el meu cas, no he volgut a cap moment fer filosofia, els he
volgut explicar, com he dit abans, què en pensam nosaltres
del que ha de ser un model educatiu i, naturalment, amb
aquesta concepció que li he repetit, ara mateix jo no puc ni
vull entrar a contestar-li tota aquesta casuística concreta a la
qual vostè fa esment, en qualsevol cas, jo l'anim que intenti
fer les aportacions que siguin necessàries, per escrit,
naturalment, que és el que vostè em comenta al model,
perquè se'ls pugui donar, a través d'aquest instrument de
planificació, una solució racional a totes aquestes
inquietuds, inquietuds, moltes d'elles, la immensa majoria,
molt raonables, però que naturalment necessitam aquest
instruments que ens digui com les hem d'anar solucionant,
perquè el que no es pot pretenir és que amb un mes se
solucionin mancances que es puguin donar a la nostra
comunitat i que vénen de molt enfora. Nosaltres no podem,
ni ho faré jo, prometre miracles, el que sí podem fer és tenir
ben clar cap on volem anar i com hem d'anar actuant per
solucionar tots aquests problemes que vostè comenta.
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Repetesc, a més, si jo li contestàs a l'interrogatori que vostè
ha fet, no parlaríem d'un model obert, estaria jo donant solució
moltes vegades, ni tan sols a nivell de decret del Consell de
Govern, a nivell d'ordre del conseller o de circular, a problemes
concrets, i jo sempre he cregut que no ho havia de fer i
naturalment no ho faré en aquests moments.

El Sr. Pons em comenta que li hagués agradat veure el
document, jo ho comprenc, en els propers dies, naturalment,
vostè tendrà el document i esper que pugui fer-hi les aportacions
que cregui necessàries. Comenta vostè un tema en el qual jo no
havia entrat, però en una pregunta oral que m'han fet abans, dels
continguts mínims, d'aquest projecte de reial decret que té el
ministeri, com vol que jo, conseller d'una comunitat autònoma,
per molt que es cregui que responem als dictats del Govern de
Madrid, i que el que ens diguin ho faran, renunciï a la meva part
de la competència? Si no ho he deixat clar, ho vull deixar clar
ara, la competència que té el ministeri per Consell de Ministres,
per establir el seu 55% dels continguts, a mi em sembla que fa bé
de regular-los d'una forma manco genèrica, això no afecta el
nostre 45%, naturalment que si hi afectàs, ja no em semblaria tan
bé aquest reial decret, però jo he donat per suposat, tal vegada
massa alegrement que tots interpretàvem que jo no volia que em
tocassin ni un 1% de la meva part de competència, del 55%,
competència de l'Estat, a mi em sembla bé, la iniciativa que té,
que encara s'ha de plasmar en dret positiu, el Ministeri
d'Educació.

Vostè ha fet una referència bastant llarga al tema del
localisme i que si nosaltres tenim complexos o en deixam de
tenir, jo no en tenc cap ni un, em sembla que el localisme, com
a vehicle d'obertura al món, és un sistema convenient que es vagi
aprenent i ensenyant del que és local al que és universal. Jo el
que dic és que no hem de caure en el perill que aquest localisme
no ens faci ciutadans del món, ens faci ciutadans que no poguem
sortir de les Balears, i més greu seria encara que no poguéssim
sortir de cadascuna de les Illes.

Jo, ja ho he dit, no tenc cap complex. No crec que ningú del
meu grup parlamentari ni del Govern en tengui. Ara,
naturalment, hi ha certs temes amb els quals nosaltres tenim una
concepció política i vostè en té una altra. Si no estar d'acord amb
la seva concepció política o la seva idea política és estar
acomplexat, bé, això és un criteri seu; nosaltres el que tenim és
una altra forma de veure les coses, tan respectable com la seva,
i jo sé perfectament que vostè la respecta.

Parla també, i m'agradaria puntualitzar-ho, de la llengua
catalana com a llengua vehicular a les escoles. Vostè sap
que el decret de mínims ho estableix, ja que ha parlat del
decret de mínims, ho estableix, que aquesta és la llengua
vehicular. Parla d'un calendari en el qual... Jo crec que per
donar un temps prudencial perquè es puguin produir totes
les esmenes a aquest instrument de planificació, hauríem de
parlar almanco de finals del mes de gener, i a partir d'aquest
moment ja establir els plans concrets i els programes
d'actuació concrets. Per tant, jo crec que fins al mes de
gener s'hauria de tenir el termini perquè s'estudiàs bé el
document, i cadascun dels grups i de la comunitat educativa
pogués proposar les seves iniciatives. Naturalment jugam
amb el fet que el curs actual ja està planificat pel Ministeri.
El curs adaptat al model començarà al mes de setembre que
ve, i en qualsevol cas sí que hi ha una sèrie de millores
concretes amb les quals jo crec que podem estar d'acord tots
que no poden esperar al mes de setembre, entre d'altres la
construcció de nous centres a la xarxa pública.

I vostè ja, per acabar amb les notes que jo he pres de la
seva intervenció, em diu que hi ha un suposat document
secret, signat per la Conselleria envers quin ha de ser el
procés, si gradual o no, d'assumpció de competències.
Naturalment que aquest document no existeix. Estic segur
que no existeix, posaria la meva mà al foc. La mà al foc la
puc posar pel que he signat jo, evidentment, però no tenc
cap dubte que no existeix. Jo crec que això respon més a la
mitologia pròpia d'aquest cas, com entre d'altres que es
produeixen, tots els que hem fet el servei militar sempre
hem sentit a les casernes: "ara faran això o faran això altre",
"tal dia tenim permís, no en tenim". Jo crec que això respon
al mateix tipus d'idees que no responen a la realitat. Altra
cosa és, una cosa molt diferent és que jo, fora cap
document, naturalment m'hagi preocupat que
l'Administració de l'Estat ens doni si nosaltres ho demanam
el suport informàtic o el que sigui convenient durant una
sèrie de mesos, perquè no es puguin produir errates que jo
em semblarien molt greus. No ho poden ser, ni des del punt
de vista jurídic polític, com per exemple una errata en la
primera nòmina; però sí que em pareix necessari establir
tots els mecanismes adients perquè aquestes errates no es
produeixin. Si necessitam durant una sèrie de mesos suport
informàtic del Ministeri, el demanarem. Però aquest
document no existeix. Naturalment tot això amb ocasió, si
és que es demana, i el Ministeri a aquesta demanda ens ha
dit que estan oberts a col•laborar amb ocasió que duri el
menys temps possible; si és que s'empra. Naturalment no,
com hi ha el cas, per exemple, de Canàries, que em varen
comentar que fa aproximadament deu anys que estan
connectats a la nòmina del Ministeri, i encara és el Ministeri
qui paga la nòmina del professorat. Per tant, aquest
document no existeix.
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Sr. Crespí, està molt preocupat per si hi ha o no un únic
model, que respon al que fixa la LOGSE. La LOGSE és una llei
orgànica, per tant una llei que desenvolupa la constitució, i
efectivament fixa un sistema educatiu amb el qual nosaltres
podem o no podem estar d'acord, però que en qualsevol cas -
només faltaria- hem de complir. Jo he intentat explicar que
respectava aquesta legislació, que naturalment també respect la
legislació de la Comunitat Autònoma, normalització lingüística,
etcètera; i he intentat explicar també una vegada més què
entenem nosaltres per model educatiu.

Hi ha una cosa que m'ha preocupat bastant, no pel que ha dit
en concret, i també relacionant-ho amb aquesta preocupació per
la LOGSE, sinó pel tarannà que hi pugui haver darrera tot això,
i és que hi pugui haver darrera tot això, i és que vostè diu que no
estam davant un sistema nou; i efectivament no estam davant un
sistema nou, i no podem canviar la legislació que hi ha, ens
agradi o no ens agradi; però crec que sí que hem de tenir un
esperit nou. Vostè, que coneix molt bé el món de l'ensenyament,
sap perfectament que encara amb les mateixes lleis, amb els
mateixos instruments normatius, jurídics, de què disposam
actualment, es pot millorar, i molt, el sistema; es pot millorar, i
molt, la qualitat de l'ensenyament; es pot millorar, i molt, la
gestió; es pot millorar, i molt, la gestió; es pot millorar, i molt, la
competència i la implicació del professorat. Per tant, jo crec que
no hem de pensar: "Ens ve un monstre, intentarem sortir del pas
com poguem". Jo crec que no, jo crec que la nostra obligació és
tenir esperit de lluita a davant aquesta competència, fer tot el
possible per millorar el nostre sistema, naturalment dins el marc
de la LOGSE, però la LOGSE al final és una llei, una llei
orgànica, i nosaltres sabem que a la vida ordinària estan molt bé
les declaracions legislatives, i tots les hem d'acatar. Una part
molt important del servei que reb el ciutadà, jo diria la
fonamental, deriva del nostre esforç, de la nostra il•lusió, i no
d'un sistema que és el que és, i que podria ser un altre i, tal
vegada, això no afectaria massa a ser més gran o més petit el
nivell de qualitat que volem. Jo crec que, amb l'ajuda de tots, és
la meva idea, ens hem d'esforçar per aconseguir millor qualitat,
dins la legislació vigent, però millor qualitat.

Vostè em comenta una sèrie de coses que no comprèn,
com per exemple que tenen a veure les escoles municipals
de música amb les competències. Jo crec que hem
d'aprofitar les competències, competències que ja tenim a la
Comunitat, per gestionar-les millor. Una forma de
gestionar-les millor és tenir en compte com podem fer, del
ventall de possibilitats que tenim, perquè això signifiqui un
millor servei al ciutadà. Naturalment que les escoles de
música són municipals, naturalment que hem de fer més
esforç per part de la Comunitat Autònoma per finançar
aquestes escoles, però ara que tenim totes les competències,
incloses les d'ensenyament musical a les escoles, podem
arbitrar un sistema més racional d'ensenyament musical.
Abans teníem les escoles que tenien els municipis, el nostre
conservatori -en mal estat, per això en feim un de nou-, per
altra banda hi havia l'ensenyament musical a les escoles,
ensenyament que donava una altra administració. Ara tenim
un sistema per fer una pla racional, com tenim una forma de
fer una pla més racional si ja tenim la formació professional
no reglada, la formació professional ocupacional, i fons
europeus per a aquesta formació, i ara tendrem la formació
professional. No poden ser dues coses diferents, han de ser
dues parts del mateix. A això em referia jo quan deia que és
molt important tenir en compte les competències que ja
tenim, les que tendrem, per ordenar més el sistema educatiu,
en sentit ampli.

Vostè em diu que serà impossible arribar a la total
elecció de centres. Jo he dit que seria molt difícil, però ho
aconseguirem, establirem tots els mecanismes, no ens
cansarem d'establir els mecanismes que siguin necessaris
per aconseguir-ho. Em diu que hi ha escoles on hi ha 3.000
peticions. Efectivament, hi ha tres o quatre escoles que
tenen molta demanda, entre 500.

Voldria agrair, com és natural, al grup popular, el suport
que em dóna. Naturalment, també els animaria perquè
també facin les al•legacions, les suggerències que estimin
pertinents en aquest document obert que els donaré els
propers dies. Em sembla molt important la puntualització
que ha fet el Sr. Marí sobre la formació humanística, sobre
aquest estar obert al món, com jo he mencionat. Crec, i crec
que estic d'acord amb vostè, que a les escoles no només
s'aprèn, no només s'ensenya el que és, pròpiament, contingut
de cadascuna de les matèries. A les escoles també s'aprèn a
conviure, a treballar en equip, a esforçar-se. Tota aquesta
formació, aquest obrir els ulls de l'alumne al món, donar-los
eines humanístiques, formació humanística, fa que els
alumnes puguin pensar per sí mateixos, que, en definitiva,
puguin ser dones i homes lliures. Per això -no ho hem
d'oblidar- em sembla tan important que vostè ho hagi
puntualitzat.

Voldria acabar amb el que vostè ha dit que no faria
contents als grups. Jo, naturalment, ni ara ni mai, vull
contentar els grups, jo intent complir, al màxim, amb la
meva obligació. Repetesc, per enèsima vegada, que voldria
que tots els grups poguessin participar -com estic segur que
participarà la comunitat educativa- en fer un model millor
per a tots. Ens hi jugam molt.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 
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III.1) Moció RGE núm. 5568/97, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris del Govern
en relació als traspassos de les competències d'educació,
derivada del debat de la Interpel•lació RGE núm. 4694/97.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència a
mocions. La primera és la presentada pel grup parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a criteris del Govern en relació al
traspàs de competències d'educació derivada del debat de la
interpel•lació número 4694. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Fruit de la interpel•lació que varen
presentar tres grups fa quinze dies, avui, crec que oportunament,
perquè no importa canviar el xip, podem defensar les mocions.
Observaran que la moció presentada pel grup parlamentari
Nacionalista-PSM no pot ser més senzilla. Tan senzilla que
únicament consta d'un punt, en el qual demanam una qüestió tan
bàsica com que la despesa en ensenyament, la despesa en
educació no universitària a les Illes Balears, tengui una valoració
mínima equivalent a la despesa mitjana en pessetes per alumne
del Ministeri d'Educació en el conjunt de l'Estat. És a dir,
defensam una cosa tan senzilla com que les mateixes pessetes
que el Ministeri gasta per a cadascun dels alumnes en el conjunt
de l'Estat, també se gastin a les Illes Balears en matèria
d'educació no universitària.

Plantejam aquesta qüestió d'una manera tan senzilla perquè
aquesta és una prioritat bàsica. Totes les bones intencions que
hem sentit les darreres tres hores, de distints grups, del propi
Govern, o dels distints grups de l'oposició, només seran bones
paraules si la qüestió material no està resolta. Per tant, en aquest
moment, quan encara no estan signades les competències en
matèria d'educació no universitària, és el moment de plantejar,
amb fermesa, les reivindicacions per part de les Illes Balears.

La nostra reivindicació només és una: demanam justícia.
Demanam justícia distributiva, demanam que s'apliquin, en el
camp de l'educació no universitària, els articles constitucionals
que fan referència a la igualtat. Si hem de estar dins l'estat
espanyol, hem de ser iguals, no hem d'estar en condicions
inferior als altres. Volem que, en el camp de l'educació no
universitària, els nostres fills, la comunitat escolar, també
estiguin emparats pels articles de la Constitució -l'article 9.2, i
l'article 14- que reconeixen la igualtat dels ciutadans davant les
lleis.

Per tant, la igualtat en matèria d'educació és que la mateixa
inversió per cada alumne que es fa en el conjunt de l'Estat
s'apliqui a les Illes Balears. Podríem anar més enfora: hauríem de
demanar un plus consistent en la participació de l'estat en la
normalització lingüística, amb un model específic pel fet que
aquí anam molt enrera, i que s'ha de fer efectiva la normalització
lingüística en el camp de l'educació; i un segon plus perquè aquí
patim un dèficit d'infraestructures històric.

Hem de recordar unes xifres que ja vàrem esmentar fa
quinze dies, corresponents a les ratios del curs 96-97. Quina
és la situació? En aquest moment, el ratio alumnes-grup en
els centres públics de les Illes Balears és de 24,28 alumnes
per cada grup, mentre que en el Ministeri només és de
22,44, quasi dos punts manco. Per al curs 97-98, segons
declaracions de la Ministre, que ja llegirem fa quinze dies,
a secundària hi haurà 27,5 alumnes per cada grup, dins
secundària, en el territori del MEC, mentre que a les Illes
Balears ens acostam als 40 alumnes per grup.

Naturalment això es correspon a una situació, a un
dèficit d'inversions que s'ha produït històricament, un dèficit
que s'ha traduït en el caòtic començament del curs escolar,
i que ha provocat que, en aquest moment, hi hagi un
seguiment massiu de la vaga, que els nostres alumnes i
professors s'estiguin manifestant, posant de relleu -entre
d'altres qüestions- que de l'any passat a enguany falten 84
professors. I no és que l'any passat en sobressin, ja en
faltaven.

Aquesta és la situació. Per una part retrata que, en els
pressuposts del 96-97 hi va haver un retall pressupostari
important, un retall pressupostari precisament produït l'any
que ha de servir de base per al càlcul de l'avaluació del cost
de les nostres transferències. Molt hàbilment el Govern del
Partit Popular retalla les inversions, retalla el pressupost
destinat a educació, precisament l'any que està negociant
amb les Comunitats Autònomes del 143 la transferència de
les competències en matèria d'educació no universitària.

Per tant, si donam per bona la xifra de 35.000 milions de
pessetes que figurava en el pressupost 96-97, si donam per
bona la liquidació pressupostària en matèria d'educació de
l'any 96, ens trobarem que firmam unes competències
insuficientment dotades. Molt manco si, a més, no tenim en
compte un dèficit d'infraestructures fruit d'una marginació
històrica: que aquí faltin 17 instituts, que faltin escoles
d'idiomes, que falti formació per al nostre professorat, i no
es tenguin en compte aquestes qüestions a l'hora de
negociar, ens durà, d'una manera inevitable, a signar unes
competències que hipotecaran l'educació dels nostres fills.

Quina és la realitat, per tant, de la situació de les Illes
Balears, comparada amb la resta del territori, el que es
coneix com a territori MEC? El curs 96-97, el pressupost
del Ministeri d'Educació va ser de 959 mil milions de
pessetes per un total de 2.828 mil alumnes, és a dir, que la
despesa per alumne, segons el pressupost 96-97, va ser de
339.000 pessetes. A les Illes Balears, damunt el pressupost
destinat al nostre territori, de 35.600 milions de pessetes per
139.000 alumnes, significa una despesa per alumne de
255.000 pessetes per alumne i any. És a dir, agafant el
pressupost per al conjunt de l'estat del Ministeri d'Educació
i el mateix pressupost per a les Illes Balears, veim que el
curs 96-97 es produïa un dèficit per a cadascun dels nostres
alumnes, de 84.000 pessetes.
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Això, Sres. i Srs. Diputats, és igualtat?  És justícia? És
constitucional? Aquesta Constitució de la que s'omplen cada
vegada que el grup parlamentari Nacionalista proposa un
augment de competències, i ens diuen que això és
inconstitucional. És constitucional aquesta desigualtat?

Què passa el curs 97-98? També els dèiem que la Sra.
Ministra havia afirmat que, a partir de la disminució del número
d'alumnes, a partir de la disminució de la comunitat escolar, i a
partir de l'increment, aproximadament d'un 7%, de les despeses
en educació, la inversió, la despesa educativa per a cada alumne
per al curs 97-98 seria de 380.100 pessetes. És a dir, per a aquest
curs, per al curs vigent actualment, segons la Ministra, el
Ministeri dedicarà per a cadascun dels alumnes del territori MEC
380.100 pessetes per a cada alumne. Quin serà, quin és el resultat
de dividir els 41.000 milions de pessetes que sembla que el
Govern Balear està decidit a signar per als nostre 290.000
alumnes? El resultat serà un dèficit de 90.000 pessetes per
alumne i any. És a dir, amb aquests 41.000 milions de pessetes
ens surt una despesa de 290.000 pessetes per alumne i any,
90.000 pessetes de dèficit.

Amb aquest increment que el Govern Balear diu que ha
obtingut, 5.000 i pico de milions de pessetes més del que es
varen gastar el 96-97, curiosament encara augmentarà el dèficit
respecte del que el Ministeri reb de l'Estat. Per tant, segons les
xifres de la Ministra, per gastar per a cadascun dels nostres
alumnes el mateix que es gasta de mitja en el conjunt de l'Estat,
és a dir, per gastar aquestes 380.000 pessetes que l'Estat gasta en
els alumnes que estan baix la seva competència, a les Illes
Balears hauríem de tenir una valoració de les competències per
valor de 53.200 milions de pessetes. Aquesta és la realitat. El
número d'alumnes que tenim, multiplicat per 380.000 pessetes,
que és la despesa per alumne en el conjunt de l'Estat, ens dóna
una valoració de 53.200 milions de pessetes. Aquí no comptam
les necessitats de normalització lingüística -que el Govern ha
estimat en 1.500 milions de pessetes, sindicats com l'STEI les
valoren en 3.000 milions de pessetes-, i no valoram el dèficit
d'infraestructures, no valoram les necessitats d'inversions en
matèria d'escola d'idiomes.

Aquesta és la situació. Amb aquests antecedents, amb
aquestes xifres claríssimes, amb aquesta demanda d'igualtat
només hi ha una reivindicació possible: instar el Govern de
l'Estat a negociar i a signar unes competències en educació que
ens tractin igual que als altres. Ja no volem el plus de
normalització lingüística ni de dèficit històric, ens conformam
que als nostres alumnes se'ls assignin exactament les mateixes
pessetes que als alumnes del territori del Ministeri d'Educació.
Aquesta és, així de simple, la nostra reivindicació: que se'ns
tracti igual. O és que els nostres fills no tenen les mateixes
necessitats, els mateixos drets que la resta d'alumnes de l'Estat
espanyol?

Amb aquesta qüestió tan senzilla creim que es començarien
a resoldre les nostres necessitats. Totes les altres
reivindicacions que plantegen els altres grups parlamentaris
en les seves mocions, i que no sé si tendrem ocasió de fixar
posició, són molt correctes. Naturalment les votarem a
favor, però estan condicionades a què es resolgui el
finançament. Si se signa un finançament com està pactat
fins ara amb aquests pocs més de 41.000 milions de
pessetes, tota la resta seran de bones paraules, o haurem de
detreure recursos d'altres qüestions, haurem de detreure
finançament d'altres partides pressupostàries perquè el
nostre sistema educatiu serà deficitari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Per
part del grup parlamentari Mixt, el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Si qualsevol representant d'altres
comunitats autònomes o d'altres parlaments, haguessin
sentit la intervenció del Sr. Sampol, pensarien que estam
bojos, perquè, de vegades, hem de demanar en aquest
Parlament coses tan òbvies que escandalitzen, fins i tot, el
partit majoritari.

En aquest cas, en aquesta moció del PSM, es demana
una cosa absolutament justa, i és dir que els ciutadans
d'aquestes illes, els al•lots i al•lotes d'aquestes illes no són
ciutadans de segona categoria, estam emparats per la
mateixa Constitució i, per tant, ens negam a ser ciutadans de
segona categoria, tenim els mateixos drets que qualsevol
altre al•lot i al•lota d'aquest Estat espanyol.

Per tant, també Els Verds donarem suport a aquesta
moció, perquè és imprescindible millorar aquest
finançament. Nosaltres, en un dels apartats de la nostra
moció, també feim referència al mateix tema, és
imprescindible, si volem tenir una educació de qualitat,
millorar aquest finançament. Per tant, perquè és just i
perquè és imprescindible, li donarem suport. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del grup d'Esquerra
Unida, Sr. Portella. Demanaria als Srs. Diputats que no
parlin devora la porta, que surtin o entrin, per favor. Té la
paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. No ens hem de queixar, perquè
des que ha començat aquest període de sessions el tema
educatiu passa a ser tema central en tots els debats que
tenim dins el Parlament. Estam parlant d'educació, de
transferència de competències des que hem començat aquest
període parlamentari, i això és important, almanco...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riera, per favor, li crido l'atenció. Surti o entri,  però no
estigui aquí darrera.

EL SR. PORTELLA I COLL:

El Sr. Riera (...) la classe, i jo continuaré amb aquesta
intervenció. Hem dit que hem posat el debat educatiu en el centre
del debat parlamentari. Això és important: parlam d'educació des
que hem començat, el mes d'octubre, el període de sessions, i ara,
amb tres mocions que presenta cada grup que va presentar
interpel•lacions fa quinze dies, en tornam a parlar, i continuam
amb el debat que hem tengut abans.

Lògicament, hem de considerar com un esforç, per part del
grup Nacionalista, presentar la seva moció d'avui amb un sol
punt després de la interpel•lació,  perquè estam segurs que
haurien pogut presentar una moció amb 100 punts, perquè dins
el debat educatiu hi ha moltes qüestions pendents, moltes
qüestions que, a partir de la interpel•lació, s'haguessin pogut
plantejar. Llavors és correcte que es plantegi d'aquesta manera.

A nosaltres ja ens hagués agradat, Sr. Sampol, únicament que
el Govern Balear hagués tengut la mateixa actitud, davant les
negociacions del traspàs de competències educatives, la mateixa
actitud que va tenir en les negociacions en les competències
d'Universitat, la mateixa, idèntica. No sé si vostè ho recorda, no
era Conseller llavors, però és una cosa que va ser molt pública
perquè faltava un mes per a les eleccions del mes de març del 96
i hi havia aquella lluita per al protagonisme periodístic entre el
Govern Central i el Govern Balear. El Sr. Jaume Matas, llavors,
era Conseller d'Economia i Hisenda, i el Sr. Rotger era Conseller
de Cultura, i varen exposar per escrit, verbalment, una posició
que era bàsica, que era que les competències es negociaven
segons un criteri: el cost per alumne, el mateix cost per alumne
de les universitats del mateix tamany, aplicat a les Illes Balears.
Això va ser una qüestió bàsica, un criteri bàsic de negociació
davant el govern socialista, que després no va funcionar, perquè
no va ser aquest el resultat, però sí que va ser una demanda, però
aquesta demanda no ha sortit en aquestes negociacions, no ha
sortit en cap moment aquesta demanda. Per tant, el mateix criteri
d'actuació davant el Govern Central s'havia de demanar.

I una altra qüestió que s'havia de demanar, Sr. Sampol, en
aquestes negociacions: quan varen començar les negociacions es
va crear un for de comunitats autònomes sense competències
educatives, les 10, que es reunien, aplicaven uns criteris de
negociació. Què va passar? Que la nostra ha estat la primera que
ha abandonat aquest far, i nosaltres creim que era important,
perquè donava contingut i força a la negociació davant l'Estat
central, donava força de negociació, però quan hem tengut la
mínima oportunitat hem sabut deixar les altres nou comunitats
fora i nosaltres hem fet el nostre camí.

Dos plantejaments erronis en tota la negociació de les
transferències. Lògicament, si comparam cost per alumne
hem d'estar d'acord amb el que diu el Sr. Sampol, el grup
Nacionalista: hem de demanar, com a mínim, el mateix cost
per alumne a l'hora de la dotació econòmica per a les
competències educatives. Ens podran respondre, des del
grup popular, que hi ha altres comunitats autònomes, que hi
ha elements de distància en els centres escolars, de
dispersió, de disseminació, però després podrà respondre el
Grup Nacionalista que a la nostra comunitat autònoma
també hi han elements que encareixen el sistema educatiu,
també n'hi ha, de població immigrada, de població nova, de
població temporera, de disseminació a les urbanitzacions,
etc. En tots trobarem elements a l'hora de calcular el cost i
dir que el criteri no és vàlid, quan és n criteri mínim a tenir
en compte.

No només hi ha una diferenciació del cost per alumne en
el territori MEC, d'aqeustes 80.000 o 90.000 pessetes de
diferència de cost per alumne, hi ha una altra diferenciació
molt important, que ha estat la distància del finançament
educatiu en aquelles comunitats que tenen les competències
educatives ja de fa anys, aquestes set comunitats que tenen
les competències, i les comunitats que ara accedim a la
negociació, com les la de les Illes Balears. Si l'any 85 era un
valor 100 per a tots, avui aquestes comunitats que hi van
accedir, que van tenir aquestes competències educatives,
estan per sobre d'un valor 200, i la nostra comunitat està en
un valor 137. la distància que hi ha hagut entre el
finançament de l'educació a unes comunitats i a unes altres
és abismal, i la nostra comunitat que, és la més rica
d'Espanya en PIB no és la més rica d'Espanya en inversió en
educació, que és una cosa en la qual s'ahuria d'invertir la
tendència, perquè hi ha un altre element de criteri que ja ens
hauria agradat més, un altre element de criteri, que és una
responsabilitat que ara tindrà el govern balear. Aplicarà el
Govern balear el 4'7 de PIB al sistema educatiu com s'aplica
al territori espanyol?, l'hi aplicarà?, dedicarà 100.000
milions de pessetes al sistema educatiu?, serà conscient que
si volem una educació d'acord amb les necessitats, s'ha
d'aplicar el mateix índex del PIB?, o el PIB a les Illes
Balears només serveix per fer propaganda que som la
comunitat més rica d'Espanya i una de les més avançades
d'Europa, però que quan rallam d'educació, ja no hi
arribam?

Comparació de cost per alumne, en comparació de PIB
que s'hi dedica, de percentatge que s'hi dedica, comparació
de distàncies entre comunitats autònomes que fa anys que
tenen les competències i la nostra, que hi accedeix ara. A
totes les comparacions, hi sortim perdent, i el mínim és que
el Grup Parlamentari Popular, si ha de fer cas a aquesta
crida a la millora de l'educació, doni suport també a aquesta
moció que presenta el Grup Nacionalista.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista donarà suport a aquesta moció derivada
de la interpel•lació, en el sentit que estam d'acord que encara que
hi hagi discrepància de dades, que hi ha un greuge comparatiu
clar entre aquesta comunitat i altres comunitats. De fet, en un
quadre que hem elaborat de la despesa per alumne de totes les
comunitats autònomes, som la segona comunitat autònoma en la
qual ara mateix hi ha una despesa per alumne menor de les deu
que formen art del que s'anomena habitualment territori MEC.
Actualment, si tenim en compte que l'import del pressupost de
despesa consolidada del Ministeri d'Educació i Ciència seria de
36.356.450 milions de pessetes, i tenint en compte que hi ha
pràcticament 140.000 alumnes, la despesa efectiva actualment
seria de 259.724 pessetes, segons les nostres dades. Si ho
comparam,per exemple, amb la despesa per alumne que es fa a
la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, que és de 331.602
pessetes, la veritat és que la comparació és bastant important,
com vostè ha comentat. Sí que també ens agradaria afegir-hi que
probablement sortirien més beneficiats des del punt de vista de
l'aplicació del 6% del PIB, com s'ha dit anteriorment. Sabem que,
segons dades d'un sindicat, el sindicat majoritari d'aqeustes illes,
la mitjana estatal del PIB que s'aplica a educació és de 4'57; si
tenim en comte l'estimació del PIB de les Illes Balears per
enguany, això donaria que, aplicant el mateix PIB de les Illes
Balears a l'educació, sortirien 94.000 milions de pessetes, quasi
95.000 milions de pessetes. Diguem que si apliquéssim el 6%,
que és la tendència de qualsevol homologació o de qualsevol
reivindicació de tipus progressista, passaríem de 124.000 milions
de pessetes. En qualsevol cas, sí que estam d'acord amb vostè
que, des del moment que hi ha un augment de finançament, de
tots els programes específics que es poden dur a terme es pot
partir.

Sí que donarem suport a aquesta moció, i esperem que hi hagi
un esperit, com ha dit el conseller, de tipus constructiu i
dialogant. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Popular, Sr. Joan Marí, té
vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Sampol, les seves xifres i les nostres no
concorden, ni quant a les dotacions econòmiques
exactament ni, sobretot, quant al repartiment per alumne,
com tampoc no concorden, molt menys, amb les ratios que
vostè ha donat aquí per a aquest curs 97-98, les quals jo no
tornaré a repetir perquè ja les vàrem dir en comissió, però
que si  llavors vostè hi té interès, les hi puc repetir, tenc
totes les dades de Balears, les ratios que hi ha realment i les
ratios que permet la llei, i li puc dir que no s'atraquen ni a
un 25% del que vostè ha dit, favorable, naturalment, aquesta
ratio al Govern. No sé si vostè les ha inflat una miqueta a
posta o és que les fonts d'informació que vostè té no són
com les meves. Un o l'altre s'equivoca. No vull dir que jo
tengui tota la raó, però tampoc no li vull donar tota la raó,
a vostè.

El Govern balear, en totes ls negociacions mantingudes
amb el Govern de l'Estat per a les transferències de les
competències educatives no universitàries, ha aconseguit la
suma de 40.800 milions de pessetes, que s'han d'incrementar
amb el pressupost fins ara habitual de la Direcció General
d'Educació, la qual cosa significa que podrà disposar d'una
quantitat que ultrapassa els 41.500 milions de pessetes.

Si hom divideix la quantitat indicada entre el nombre
d'alumnes matriculats a les Balears durant el curs 97-98,
prop de 136.000, obtindrà una mitjana de 305.000 pessetes
per alumne, que supera més del que vostè ha dit, a les
339.000 pessetes, que és la mitjana pròpia del territori
MEC, però, però, no podem fer una comparació correcta
sense tenir en comte dues dades complementàries
importantíssimes: La primera és la que fa referència a la
implantació de l'educació concertada i la segona, els costos
educatius per alumne. Idò bé, a la nostra comunitat
autònoma, la implantació de l'educació concertada arriba, a
la nostra comunitat, fins al 38% de l'alumnat, percentatge
molt superior a la mitjana del territori MEC en aquest
concepte, i els costos per alumne són molt inferiors als
corresponents als de la xarxa pública, per la qual cosa
podem concloure que, de fet, la mitjana de la nostra
comunitat per alumne matriculat és molt semblant, li accept
que una mina menys, i equivalent a la despesa mitjana, en
pessetes per alumne, del Ministeri d'Educació i Cultura en
el conjunt de l'Estat.

Nosaltres reconeixem que vostès tenen tot el dret a
presentar quantes mocions estimin adients encaminades a la
millora de l'educació en aquesta comunitat autònoma, com
és el cas que ens ocupa, però tenint en compte l'esforç que
ha fet aquest govern per tal d'aconseguir aquestes quantitats
de diners, i arribada ja la signatura, no donam suport a la
seva moció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Sampol, vol tornar a
intervenir? Té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Miri que és difícil dir no a la igualtat,
miri si han arribat a ser -i perdonin l'expressió-, han arribat a ser
tan calzonazos, perquè la paraula és calzonazos, que demanar ser
iguals que els altres sense posar xifres, perquè en la nostra moció
no hi ha ni una xifra, només hi ha aquesta frase: "Volem ser
iguals que els altres", i els calzonazos diuen: No. És que no els
podem dir una altra cosa, no volen que aquí s'inverteixi en
l'educacó dels nostres fills el mateix que s'inverteix a la resta de
l'Estat, i ho poden disfressar del que vulguin, ho poden disfressar
del que vulguin. Diuen que enlloc de les 290.000 pessetes per
alumne, que és el que deia el PSM i que ha publicat l'STEI, en
seran 305.000. Molt enfora de les 380.000 pessetes per alumne
que diu la ministra. Jo els les regal, aquestes 15.000 pessetes.
Però de 305.000 pessetes per alumne a 380.000 pessetes per
alumne, que és el que es gastarà el ministeri enguany a la resta
del territori MEC, hi ha una gran diferència. Encara parlam de
75.000 pessetes, i jo els hi don la raó, nosaltres hi estam
equivocats, no són 290.000, són 305.000, com diuen vostès. Hi
ha 75.000 pessetes per alumne i any de diferència. I vostès,
amén, trágala. Això és defensar els interessos d'aquesta terra?
Això és defensar els interessos del PP, això és defensar el Sr.
Aznar. Abans deien una cosa i ara en diuen una altra.

I quina és l'excusa? Molt pitjor, molt pitjor. és clar, com que
aquí tenim ensenyament concertat, no és necessària tanta despesa
en ensenyament públic. Mirin què n'és, de perillós, aquest
argument: És clar, com que aquí tenim tantes assegurances
sanitàries públiques, no hi necessitam tanta inversió en sanitat
pública; com que els beneitets de Balears han de pagar una
sanitat privada, no és necessari que l'Estat hi inverteixi en tanta
sanitat pública, ni en educació pública, ni en sanitat pública, ni
en transport públic. Això és el que vostès defensen per defensar
el PP de Madrid. Moltes de gràcies, senyors.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, per tancar, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Una vegada en el parlament de Madrid
hi va haver un diputat que parlava que els calçons del diputat
eren d'un determinat color, i se li va contestar, devia ser de dretes
qui li va contestar, que no sabia que la seva senyora fos tan
indiscreta. Per tant, Sr. Sampol, no es posi nerviós, perquè a mi
em semblava que estava vostè indignat, i no n'hi ha per tant,
estigui vostè tranquil, no insulti el nostre líder, el Sr. Aznar, com
nosaltres no insultam la seva "lideresa", si és que aquesta paraula
existeix. Per tant, no insulti vostè els habitants d'aquestes illes
dient-ne beneitets balears. Nosaltres, en tot cas, en aquest
qualificatiu no ens incloem, no sé vostè quin beneit de Balears
pot posar dins aquesta llista. Nosaltres, aquesta desqualificació
cap al nostre poble, no la faríem mai, i ens estranya més encara
que vengui d'un grup polític dit nacionalista i defensor de la
terra. Els nostres habitants de les Balears no són beneits, són uns
grans ciutadans.

Dit això, els números que vostè ha fet no concorden amb
la realitat, poden concordar una mica amb el present, però
mai vostè no coneix el futur, i en qualsevol cas, ningú de
tots els diputats que som aquí, més que vostè i dos o tres
més, saben exactament quina és la diferència per alumne
que tenen els ciutadans d'aquestes illes que estudien a les
classes. Estic segur que si els ho demanassin, ningú no
sabria ni si és de 6.000 ni de 8.000, i com que la diferència
és molt poca i la feina que s'ha fet és molta, hi votam que
no, els agradi o no, siguem beneits o no, siguem calzonazos
o no, i, el Sr. Aznar, deixi'l estar tranquil on està, que ho fa
molt bé amb el nostre suport. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 30. Queda rebutjada aquesta
moció.

III.2) Moció RGE núm. 5570/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a competències en matèria
d'educació i el seu finançament, derivada del debat de la
Interpel•lació RGE núm. 4506/97.

III.3) Moció RGE núm. 5571/97, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a assumpció de competències
en matèria d'educació, derivada del debat de la
Interpel•lació RGE núm. 4418/97.

Jo deman als senyors portaveus, als portaveus del Grup
Parlamentari Popular, del Grup Parlamentari Socialista, del
Grup Mixt, d'Esquerra Unida i del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM si consideren oportú que aquestes dues
mocions quedin ajornades per avui al capvespre, o volen
continuar. Per tant, quedaran ajornades per avui al
capvespre. Hi ha acord entre tots. Després de les preguntes
veurem les dues mocions pendents.

S'aixeca a sessió. Moltes gràcies.
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