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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió de la comissió d'avui, i els deman en
primer lloc si es produeixen substitucions.

Digui, Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS

Gracias, Sr. Presidente, por el diputado Sr. Pere Rotger.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Alguna altra? No?

En primer lloc, agrair la presència de la consellera
d'Innovació, Sra. Misericòrdia Ramon, i del conseller
d'Educació i Cultura, Sr. Damià Pons, que vénen acompanyats
la Sra. Ramon del secretari general tècnic d'Innovació, Sr.
Ramon Murai, i el Sr. Damià Pons per la Sra. Catalina Bover,
directora general d'Ordenació i Innovació.

I.1) Pregunta RGE núm. 4410/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes dins el programa I+D .

Passam, idò, al debat del primer punt de l'ordre del dia,
relatiu a preguntes, començam per la primera, que és la 4410,
sobre projectes dins el programa d'I+D. Per formular la pregunta
té la paraula l'Hble Sra. Francisca Bennàsar i Tous.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Volia agrair a la conselleria d'Energia
i investigació que sigui aquí avui. La pregunta ho diu bastant
clar, a veure quin és en aquest moment, m'agradaria saber, un
poc amb el meu interès per fer un seguiment dels projectes
europeus, quin és el pla en aquest moment, com està
concentrada la feina dins l'I+D, com té el Govern enfocat aquest
tema, i un poc pensant que les polítiques tecnològiques i
científiques el que tenen més important en el que fa referència
a la investigació és la continuïtat. Jo vaig tenir oportunitat de
fer un poc de seguiment de projectes que en el Govern anterior
s'havien començat dins el, bé, jo me'n record del quart programa
marc, després el quint programa marc d'investigació i
desenvolupament. Nosaltres teníem projectes començats en el
tema de noves tecnologies i turisme, noves tecnologies i
medicina. En aquest moment hem perdut un poc el fil, i
m'agradaria que la consellera ens pogués...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, em sembla que li he posat el micro...

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Sí, se sent? És que com que hi ha molt de renou a fora, no
sé... 

M'agradaria que la consellera ens informàs una miqueta com
té el Govern enfocat el tema d'I+D, si hi ha continuïtat dins
qualque projecte dels que estaven en marxa, quina és la relació
amb el quint programa marc, en fi, un poc si ens podia informar
d'una forma el més global i concreta a la vegada, de com tenen
plantejada la proposta d'I+D. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàsar. Sra. Ramon, pot contestar. Recordi
que té deu minuts per fer-ho.

LA SRA. CONSELLERA D'INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Gràcies, Sr. President. Sra. Bennàsar, jo li contaré una mica
com està el tema, en resposta a la seva pregunta. És a dir, per
una banda, quan parlem de programes o de projecte d'I+D,
hauríem de diferenciar dos sectors completament diferents: Per
una banda, el que seria la I, que, com que crea confusió, perquè
a vegades I+D és investigació i desenvolupament, i a vegades
I+D és innovació, aquesta sigla I; per tant tindríem dues
branques: per una banda el Pla d'innovació, que seria la primera
I, i per segona banda estem fent feina amb el Pla de recerca i
desenvolupament, que tornaria a ser, si anéssim en castellà,
investigació i desenvolupament,

Respecte el Pla de recerca, el que hem fet és el sistema pel
qual es fa normalment un pla de recerca, que és elaborar unes
directrius generals, i llavors donar-lo a experts europeus, i
també lògicament gent d'aquí, gent de l'Estat espanyol, i també
gent europea, perquè atesa la situació i el diagnòstic de la
nostra comunitat es pugui establir un pla de recerca. En aquest
pla de recerca hi ha tot un coneixement de quin és l'estat actual
de la investigació a Balears, també hi ha quina és la demanda,
quines són les necessitats  de la societat i de les empreses en
temes de recerca, quina oferta tenim, és a dir què ofereix la
Universitat, saber exactament quines línies,  quins projectes hi
ha; també el que són els opis, que serien els organismes
públics d'investigació, en aquest cas a la nostra comunitat
fonamentalment el Laboratori Oceanogràfic, l'Institut Imedea,
que és l'institut mixt entre la Universitat i el Consejo; i també
hem inclòs els centres tecnològics, el centre tecnològic de la
bijuteria, o el de la fusta, els diferents centres tecnològics.

S'ha fet un estudi de quin es creu que ha de ser el paper de
les Illes Balears dins el Pla nacional d'I+D, i amb aquest
esquema el que s'està plantejant és -i ja hem tingut una reunió
amb el secretari d'Estat, amb el Sr. Marimon, del Ministeri de
Ciència i Tecnologia- és veure quines són les línies del Pla
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nacional, i veure com podem coordinar les diferents iniciatives
que nosaltres, i les diferents iniciatives que presenten totes
aquests sectors que he esmentat, i es poden coordinar. S'està
elaborant un conveni, i molt en breu se signarà, per poder
coordinar el que serà el Pla de recerca amb el que és el programa
nacional.

Mentrestant, amb el pressupost limitat que s'ha tengut
aquest any, què hem fet? Nosaltres hem cregut que s'havia de
començar un poc per la base; per tant s'han tret unes beques
predoctorals, amb convocatòria pública, s'ha fet un comitè
d'avaluació dels becaris, del projecte que anava associat a
aquests  becaris. La quantitat que hem dedicat a beques són 68
milions de pessetes, perquè són beques que hem tret per quatre
anys. La política de beques, nosaltres creiem que un nombre
entre 40 i 50 becaris predoctorals seria el nombre que la nostra
capacitat de formar investigadors podria començar a anar, però
lògicament no podem treure 40 becaris de cop, perquè llavors
l'any que ve no em podríem treure cap. Per tant, aquest any
s'han compromès 68 milions de pessetes, que representen la
vida durant quatre anys de 10 becaris. L'any que ve s'inclouran
10 becaris més, amb una quantitat similar, fins arribar a tenir
aquest conjunt de 40 o 50 becaris predoctorats.

S'han convocat amb els pressupostos que teníem projectes
de recerca. Aquests projectes de recerca per primera vegada
s'han enviat a l'agència d'avaluació, han estat avaluats per
l'ANEP, que és l'agència espanyola d'avaluació de projectes, la
qual cosa vol dir que els  projectes dels investigadors d'aquí ja
han entrat a dins el que seria una xarxa real d'investigació.
L'import total d'aquests projectes són 54 milions de pessetes.
I també s'han fet accions especials, fonamentalment d'activitat
d'investigació, són 5 accions especials, una al Museu de Sóller,
que tenia unes iniciatives d'investigació, o sia accions
puntuals, i també estam en marxa amb una ajuda que encara no
s'ha formalitzat d'infraestructura científica, per un import de 50
milions de pessetes, és a dir que no s'ha concretat, però sí que
la totalitat del pressupost que nosaltres teníem l'hem emprat
d'aquesta manera.

No només ha de convocar projectes i accions la Conselleria
d'Innovació, sinó que també ens hem encarregat de coordinar
i d'avaluar, és a dir de fer el paper, totes les iniciatives que
tenien altres conselleries en projectes. Així, a la Conselleria
d'Economia i Indústria s'han convocat per valor de 14,4 milions
de pessetes, a Agricultura hem coordinat projectes per valor de
82 milions de pessetes, un projecte de la Conselleria de
Presidència que són 700.000 pessetes, i una convocatòria a
través de la Conselleria de Turisme a través del CITIB per valor
de 10,5 milions de pessetes.

Respecte dels projectes europeus, vostè coneix que els
projectes europeus han estat sempre vinculats, o els quatre
projectes que teníem vius i les sol·licituds de projectes, a la
fundació (...), que és una fundació mixta entre Govern, Sa
Nostra i Telefònica. Els quatre projectes que estaven vius, el de
telemedicina, el d'Inturisme, el (...), i el quart un projecte de
Comerç, de finestreta única amb validació de firma i comerç
electrònic, s'han seguit, el projecte Inturisme, que vostè també
em té una pregunta feta, jo li detallaré com està la situació, és el

projecte més important per la Unió Europea quant a import,
sobretot en el camp del turisme, i aquest projecte acaba el 31 de
desembre, el que passa que s'està negociant el pla
d'implementació, el que ha estat com a projecte de recerca
s'acaba el 31 de desembre, però ara ens queda tota la fase de
negoci, entenent que els resultats d'aquest projecte comencin
a funcionar, i ja sortirien una mica del que seria el món de la
recerca i del desenvolupament. Però ens hem presentat a la
convocatòria per un projecte que pràcticament a la primera fase
ja està envant, superada, per fer un projecte similar al projecte
Inturisme, però amb la part del nord d'Àfrica, des de Líbia,
Algèria, i atesa l'experiència que tenia la fundació (...) en aquest
projecte, doncs esperem aconseguir-ho.

Respecte del projecte de telemedicina, ja també es
comencen a veure resultats pràctics. S'ha passat a un
funcionament de part de les investigacions fetes en el projecte
de telemedicina, hi ha un nombre de clíniques aquí, ja s'ha
passat diguéssim el projecte a la realitat, i ja hi ha crec que són
quatre o cinc clíniques de l'illa de Mallorca on és possible ja, a
nivell radiografies que ja van i vénen a través de l'ordinador, i
la possibilitat que els diferents especialistes situats a punts
diferents puguin tenir consulta de dades, consulta d'històries
clíniques i consulta d'analítica.

El Pla de recerca pràcticament està a l'avaluació final, i
nosaltres confiem que el mes de gener de l'any 2000, una
vegada signat el conveni amb Madrid, que és la
complementarietat del pressupost que nosaltres tenim, perquè
és un poc el nostre objectiu que per cada pesseta que nosaltres
puguem aquí dedicar a recerca, aconseguir una altra pesseta
que provengui del Pla nacional, doncs creiem que pel mes de
gener ja començarem a tenir, per exemple, mobilitat
d'investigadors, contractes postdoctorals, i ja començaran a
veure la llum els convenis dels  dos instituts universitaris que
es pensen posar en marxa.

Respecte del Pla d'innovació tecnològica, que aniria un poc
separat del Pla de recerca, aquest pla d'innovació s'ha fet dins
el programa (...), que és un programa europeu en el qual han
participat una quarantena de regions europees. Aquest
programa s'ha desenvolupat en la segona part de l'any 99 i dins
l'any 2000. Ja estem dins la fase final, també acaba a 31 de
desembre, i ja tenim feta tota la documentació de Balears dins
el que seria la guia que ens ha marcat el pannell internacional
d'experts. Ja tenim fet l'anàlisi comparativa amb altres
experiències amb altres regions, ja tenim el resum tot el que hi
ha d'innovació a les Balears, i hem mobilitzat al voltant d'unes
1.000 persones, i aquestes persones han participat en aquest
pla d'innovació a través de diferents meses sectorials, s'ha fet
una mesa de turisme, una mesa de societat de la informació, una
de medi ambient, una d'indústries tradicionals, una d'urbanisme
i construcció, una d'agroalimentació i una de bijuteria. Està
pendent fer-ne una a Eivissa sobre moda, s'ha de fer crec que
dins uns 10 dies; i dia 30 es fa la darrera de personal, és a dir de
formació, que es fa conjuntament amb els sindicats i les
patronals per veure quines són les necessitats d'innovació en
el camp de la formació, si resulta que els cursos que s'estan fent
realment responen a les necessitats  de formació que ens dóna
l'empresa. 
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Llavors, la veritat és que la resposta ha estat molt bona, i
una vegada tinguem aprovat aquest pla d'innovació l'objectiu
ja és en el mes de gener, a part de coordinar-ho després amb tot
el projecte i el pla europeu, treure accions pilot, per cadascun
dels  sectors, doncs pel sector turisme o pel sector bijuteria, una
vegada s'ha fet la mesa, tots els participants a la mesa han
donat l'opinió, els experts ho han avaluat. D'aquí el que sortirà
és unes accions pilot, per exemple, està clar que en el camp de
la mesa de la construcció, per dir-li la més recent, dues
necessitats eren fonamentals: una, la qualitat...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d'anar acabant, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D'INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

 El sector de la construcció fonamentalment tenia una
preocupació per la qualitat, i després tenia una preocupació per
la formació de les persones, dels treballadors que hi havia en
construcció. No tenien a la nostra comunitat formació adequada
per la major part dels treballadors. Llavors s'intentarà a través
de treball passar-li les conclusions perquè tregui les accions
formatives i convèncer-lo al màxim, i també mirar tot el que es
pugui fer, o extreure ajudes específiques per al laboratori de
qualitat, per millorar i per ampliar el laboratori de qualitat.
Aquesta diguéssim que és la dinàmica.

I com que crec que ja he esgotat el temps, doncs moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Bennàsar, per replicar.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions. Bé, jo
crec que això  mereixerà tal vegada entrant l'any 2001 tornem a
demanar la seva compareixença per ampliar i concretar un poc
més els camps on es faran les accions pilot.

M'hagués agradat, tal vegada no tenim temps, però saber un
poc quina és la resposta de les empreses, perquè tot aquest
projecte, tot aquest programa que vostè ens ha explicat, jo crec
que s'ha de fer conjuntament administració i empreses, i quina
és diguéssim la reacció ciutadana, quina és la massa crítica, o
com vostè valora el comportament de les persones cap a aquest
programa de recerca, d'investigació, quines són les seves
previsions en el que podria ser fer una cooperació a tres
bandes, administració, empresa i massa crítica, que vagi
avançant per fer possible tenir un pla complet en el que podria
ser avançar d'una societat de serveis a una societat ja més
qualificada, més tecnificada i més participativa en tot el que és
innovació, i el que és investigació i el que és recerca.

Com que crec que no tenim molt de temps, crec que
m'aturaria aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Té cinc minuts, Sra. Bennàsar.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Bé, jo també he d'anar a la Mesa, que ha començat, o sigui
que crec que amb aquest comentari deixaria que la consellera tal
vegada ens digui un poc si en el futur pot tornar i pot avaluar
d'una manera..., perquè pel que vostè ha explicat, hi ha molts de
punts que estan en una fase encara de concreció, que encara
no estan definitivament dissenyats. I bé, crec que de moment
només si em podria dir un poc això: quina és la participació de
l'empresa, i com avaluaria també la participació diguéssim de la
ciutadania en un pla d'aquestes característiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàsar. Per tancar té cinc minuts, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D'INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Respecte de la participació de l'empresa, dir-li que en totes
aquestes meses sectorials, en tot el Pla d'innovació la majoria
de components de totes les meses eren empresaris. Lògicament
no s'ha fet una mesa sobre la moda sense comptar amb tots els
empresaris  de la moda; i a més a més no és que se'ls hagi reunit
un dia i se'ls hagi donat, sinó que se'ls envia un qüestionari,
se'ls  respon; és a dir, en el diagnòstic i en l'elaboració de
l'estratègia, l'empresa hi ha participat.

I respecte de la participació de la societat en el Pla
d'investigació, és molt difícil com a conjunt, però nosaltres
creiem que si es dissenya un pla d'investigació tenint en
compte Universitat, tenint en compte Laboratori Oceanogràfic,
tenint en compte Consejo, i també tenint en compte quines són
les necessitats de la societat, per exemple a l'estratègia instituts
universitaris, doncs nosaltres, i ho hem consultat i ho hem
pensat, qui creiem que un institut d'investigació en salut, i un
institut d'investigació en cosa que tendria a veure amb
interface d'alguna manera marí, però no entenem per
investigacions marines d'alta mar i d'oceanogràfic, sinó un
institut d'investigació de litoral, per dir-ho d'alguna manera,
d'aquest interface entre la terra i el mar. És la màxima
preocupació que ens han explicat pel sector mediambiental el
sector turístic, és a dir que la recerca sí que tenim clar que a la
societat el que li preocupa són factors de salut i factors de medi
ambient, almenys dins totes les converses que nosaltres hem
tingut amb tots els sectors implicats, pareix que aquesta és la
màxima preocupació.

I respecte de venir a explicar-li en el mes de gener, doncs
lògicament quan vostè vulgui.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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I.2) Pregunta RGE  núm. 4573/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a relativa a elaboració del catàleg del patrimoni
artístic.

Acabada aquesta, deim adéu a la consellera; gràcies, Sra.
Consellera per la seva presència. Passam a la segona pregunta,
que és la RGE 4573, sobre l'elaboració del catàleg de patrimoni
històric. Per formular la pregunta té la paraula l'Hble. Sr. Gornés
i Hachero.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Demanaria que es poguessin agrupar
al debat la pregunta 4574 i 4573, tot i que m'agradaria una
resposta concreta a cadascuna, però en principi el debat el faig
conjunt.

I.3) Pregunta RGE núm. 4574/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a catàleg de protecció de patrimoni històric de les Illes
Balears .

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap problema perquè agrupi aquestes preguntes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Una fa referència en quina situació es troba l'elaboració del
catàleg del patrimoni artístic ubicat a les dependències no
museístiques del Govern, i l'altra quins béns històrics o artístics
pensa incloure el Govern en el catàleg de protecció del
patrimoni històric de les Illes Balears.

Fa aproximadament un any, o un poc menys tal vegada, que
vàrem presentar una proposició no de llei en aquesta mateixa
comissió, a la qual entre altres punts demanàvem que es
comencés a elaborar el catàleg de protecció amb la inclusió
d'aquelles obres artístiques o històriques que estaven ubicades
a dependències no museístiques del Govern de les Illes Balears.
Aquest catàleg és una figura de protecció, com saben els
diputats  i diputades, que dóna cobertura jurídica i
administrativa a aquelles obres que estan emparades per aquest
instrument i pensam, pensàvem llavors també, que era del tot
necessari, atès que una gran part d'aquestes obres exposades
són d'una gran importància artística, i per tant també tenen un
valor econòmic gran, a part de la pròpia importància dels
autors, dels artistes que signen algunes d'aquestes obres.

Llavors se'ns va dir que com que era una feina que ja estava
elaborant el Govern de les Illes Balears, era una proposta que
no tenia sentit i se'ns va votar en contra. Nosaltres hem deixat
passar un temps per veure quines passes havia fet el Govern
per tal de, primer, començar a elaborar aquest catàleg que, vull
recordar, ve donat a arrel de l'aprovació de la Llei de patrimoni
històric de les Illes Balears a finals de l'any 98, i per veure quin
és el criteri del Govern per donar prioritat i per anar elaborant
els  diferents expedients per incloure les principals obres dins
aquest catàleg. Entenem que no és una feina d'un dia ni és una

feina d'un any, sinó que, a causa que realment el patrimoni
artístic de les Illes Balears és molt gran, ens trobam a davant
una feina, i el que volíem saber és quina prioritat es dóna a
aquestes  obres d'art per anar incloses a aquest catàleg. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, pot contestar.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Jo contestaré una mica ajustant-me una mica a
cadascuna de les seves dues preguntes, però bé, a efectes
pràctics jo crec que és igual.

En relació a la primera, en quina situació es troba
l'elaboració del catàleg del patrimoni artístic ubicat a les
dependències no museístiques del Govern de les Illes Balears,
dues coses: Primer de tot, la Conselleria d'Educació i Cultura ja
té catalogades les obres artístiques que va anar adquirint en
anys anteriors el Departament de Cultura, i segon, el
responsable del catàleg del patrimoni artístic de les Illes Balears
ubicat a dependències no museístiques és una responsabilitat
de la Direcció General de Patrimoni, inserida dins la Conselleria
de Presidència, i aquesta direcció general ja ha contractat la
realització d'un catàleg del patrimoni, ja ha sortit publicat al
BOIB de dia 15.8.2000, i si no he llegit malament, al full de
resolució a favor d'una determinada empresa, que em sembla
que ja s'esmenta aquí -no, aquí és la contractació encara- se
suposa que s'acabarà l'any 2001 aquest catàleg, exactament...,
ho he llegit i ara no ho trob, bé, l'any 2001, hi ha una primera
fase que és a final de març, i una segona fase que és dia 31 de
desembre de l'any 2001. 

Per tant, jo crec que d'aquesta manera quedarà resolt aquest
tema. Després possiblement es tractarà de comprovar des de
l'òptica més estrictament de patrimoni si els béns estrictament
artístics queden suficientment inventariats o no, i en el cas que
no hi quedassin, probablement s'hauria de fer un petit
suplement informatiu o analític per adjuntar al catàleg.

En qualsevol cas, jo el que sí que voldria fer és aprofitar
l'ocasió per remarcar la importància que té que la comunitat
autònoma de les Illes Balears, després de 17 anys d'existència,
tengui per primera vegada un inventari general dels seus béns,
cosa que fins ara no havia succeït, i que serà possible l'any
2001 gràcies a aquesta iniciativa de la Conselleria de
Presidència.

Segon punt, quins béns històrics o artístics pensa incloure
el Govern de les Illes Balears en el catàleg de protecció del
patrimoni històric de les Illes Balears? Bé, aquí li he de
confessar que hem tengut un problema de comprensió. No hem
acabat de saber de què ens parlava vostè quan parlava de
catàleg de protecció del patrimoni històric. És una figura que a
la Llei de patrimoni històric simplement surt referida als
municipis, als quals se'ls encomana que hagin de realitzar
aquest patrimoni i l'hagin d'incorporar a les seves normes
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urbanístiques, i se'ls marca un termini de dos anys per fer-ho.
Més enllà d'això, no hem trobat exactament quina era l'explicació
d'aquest concepte. 

Si vostè ara m'ho aclareix, i jo sense consultar ningú som
capaç de contestar-li, perfecte; si no, em sabrà greu, però
haurem de precisar més la pregunta per jo poder oferir una
resposta, perquè m'imagín que vostè, lògicament, que coneix
prou bé el tema, no es refereix al catàleg general del patrimoni
històric de les Illes Balears. Si es refereix al catàleg general del
patrimoni històric de les Illes Balears, sàpiga que aquest catàleg
està informatitzat, i és el catàleg que es va nodrint de les
aportacions dels consells insulars, que són els responsables en
la gestió del patrimoni, els quals cada vegada que incoen
qualque bé artístic amb alguna de les figures contemplades a la
Llei, ho comunica a la comunitat autònoma, i aquesta incorpora
la nova incoació a aquest catàleg general del patrimoni artístic
de les Illes Balears. Són les coses que se'ns han ocorregut al
director general de Cultura i a mi mateix, una vegada hem llegit
la seva pregunta, que, li repetesc, no l'hem acabada d'entendre.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, per replicar, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Doncs li explicaré, perquè prengui
nota el director general, en aquelles qüestions en les quals no
quedaven expressament regulades per la Llei de patrimoni
històric espanyol 16/85, de dia 25 de juny, es deia que..., perdó,
aquelles qüestions que no estaven regulades per la llei
autonòmica, es deia a la Llei que quedaven baix la regulació de
la Llei del patrimoni històric de l'Estat espanyol, amb la qual
cosa evidentment que sí, que la comunitat autònoma disposa,
o hauria de disposar d'un catàleg general -reconec que s'hauria
pogut precisar més a la meva pregunta, li falta "catàleg general
de protecció del patrimoni històric de les Illes Balears", però
que aquest catàleg en teoria existeix, i evidentment, com ha dit
vostè correctament, es nodreix principalment dels expedients o
de les inclusions que els diferents consells insulars vulguin fer-
hi, però evidentment no deixa de ser un catàleg de les Illes
Balears, i evidentment que el Govern balear té tot el dret
d'incloure aquelles obres pròpies que no són titularitat dels
consells, per exemple, o no són titularitat dels diferents
ajuntaments, per integrar part d'aquest document. Esper que
hagi quedat explicada aquesta qüestió.

Per altra banda, vostè diu que a partir d’ara, de l’inventari
que fa la Direcció General de Patrimoni, es vol començar aquest
catàleg, una feina que no s’havia fer abans. Jo li dic que em
pens que no és així, perquè les diferents obres d’art que
s’anaven adquirint des de fa 16 anys, engrossien, per dir-ho de
qualque forma, l’inventari general de béns mobles de..., però
com a patrimoni, no com a patrimoni històric sinó com a
patrimoni, com a béns inventariables, diguem, amb la qual cosa
potser que ara aquest caire més historicoartístic del catàleg

estigui en marxa, però no ens digui que no s’han inventariat
perquè no ens ho creim.

Per altra banda celebram que aquesta feina es posi en marxa.
Creim que és una bona iniciativa i evidentment necessària i
imprescindible per tenir inventariada i controlada una part del
patrimoni històric i artístic de les nostres illes, i aquest anunci
que vostè ens ha fet que..., dia 15 de novembre he entès?, que
havia sortit a concurs...

(Intervenció innoïble)

EL SR. PRESIDENT:

No, perdó. Ho dic perquè no se’l sent, si no encén el micro.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Dia 15 d’agost del 2000; idò evidentment posa en evidència
que el que se’ns va dir en aquesta comissió que estava en
marxa i que el Govern ja ho feia, idò el portaveu que va
argumentar en contra de la nostra proposició idò no tenia la
raó, i nosaltres el felicitam en aquest sentit, a vostè, Sr.
Conseller, per haver pres nota de la nostra proposta, tot i que
no va ser aprovada en el seu moment.

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva presència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Per tancar aquesta pregunta té cinc
minuts, Sr. Pons.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el que jo he dit sobre que no existia un inventari
general de béns de la comunitat autònoma és allò que va dir el
conseller de Presidència en el moment en què va presentar a
Consell de Govern aquesta proposta de fer aquest concurs
públic per contractar una empresa perquè es realitzàs. Sembla
ser que és cert que no existia un inventari general exhaustiu.
Ara, el que sí existien són catàlegs parcials i jo li he esmentat
que existia el catàleg dels fons artístics que havia anat
comprant el departament de Cultura, que vostè supòs que no
haurà deduït en cap moment que l’atribueixi a l’actual
adminis tració. El va fer l’anterior administració, entre altres
coses  perquè l’actual administració poques adquisicions ha fet,
i si n’ha fet alguna ha anat directament a parar a museus.

Després no he continuat entenent massa bé la seva
pregunta. He interpretat -no sé si m’he equivocat- que vostè
diu que a la Llei de patrimoni estatal s’hi contempla una figura
de catàleg que no vàrem introduir a la Llei de patrimoni de les
Illes Balears. Ho he entès així..., idò ho he entès malament,
sembla ser. Bé, en qualsevol cas, no ho sé, em remet al que li he
dit abans: existeix un catàleg general en el qual anam
incorporant les noves... I una cosa que ha dit vostè, que és que
els  béns propis de la comunitat autònoma també haurien d’estar
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incorporats en aquest catàleg general -em sembla que ho ha dit,
això- em sembla que és raonable i vetllaré per veure si hi són
presents  o no, i en cas que no hi siguin presents em compromet
a fer les tramitacions pertinents perquè hi siguin incorporats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

II.- Compareixença RGE núm. 2402/00, sol·licitada per
quatre diputats de la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
pertanyents al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre el Pla
de formació del professorat.

Acabat el torn de preguntes, passam a la segona part
d’aquesta comissió...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President. Em permet una qüestió d’ordre?

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Bé, com vostè sap a les 12, ara, hi ha convocada,
dissortadament, una concentració a la plaça de Cort que té
relació amb l’assassinat d’ETA d’ahir. Sense perjudici de la
precisió i profunditat del debat, al Grup Socialista li agradaria,
per raons òbvies, poder ser en aquesta concentració, i per tant
demanaria si és possible ajustar les intervencions perquè a les
12 menys alguns minuts puguem sortir d’aquí i desplarçar-nos
cap a allà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per suposat jo puc acceptar aquest prec;
el que passa és jo no som qui per dir als diputats  l’estona que
han d’intervenir. Ells tenen un temps marcat, i sobretot el
conseller no té límit de temps. Jo, si tothom s’hi avé, no tenc
cap problema -queden 45 minuts- en organitzar...

També es pot fer una pausa. Jo el que pregaria als grups és
que diguin quina és la seva opinió a aquesta presidència i la
mesa no té cap inconvenient.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Si me permite, Sr. Presidente, por nuestra parte no hay
inconveniente ninguno. Yo creo que podemos abreviar y, en
todo caso, si a pesar de esa intención que tenemos todos de
abreviar la comparecencia del Sr. Conseller, no fuese posible,
pues se suspendería la sesión y continuaríamos después.

Vamos a intentar, desde luego, para no hacerle perder el tiempo
tampoco al conseller, pues que estemos listos para esa hora.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Els record que l’ordre és que el conseller
fa una exposició i després els grups, començant pel proposant,
tenen deu minuts per formular preguntes o observacions. Per
tant, si ens ajustam a aquest horari supòs que podrem complir.

Per tant, Sr. Conseller, pot començar la intervenció.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bé, evidentment tots estaríem d’acord, absolutament
d’acord, que la formació del professorat és una base
imprescindible per dotar de qualitat el sistema educatiu, i
possiblement també tots estaríem d’acord que la formació inicial
d’aquells  llicenciats o d’aquells diplomats que es dediquen a la
docència, que exerciran la docència al llarg de tota la seva vida,
probablement aquesta formació inicial no és del tot idònia.
Possiblement estaríem d’acord en què sí que és idònia a nivell
de continguts adquirits, però en canvi no és suficientment
idònia a nivell d’adquisició d’habilitats psicopedagògiques de
capacitat de gestió del grup-classe, de direcció dels centres, de
realització de tutories, etc., etc.

Evidentment, això què vol dir? Que està molt bé que ens
dediquem i dediquem molts de recursos i molts d’esforços a
formació permanent del professorat, però també és important,
en la mesura que sigui possible, la millora de la formació inicial
en termes pedagògics, per entendre’ns, dels llicenciats i
diplomats que es dedicaran a la docència. Per això  en aquests
moments la conselleria ja té un projecte, un primer projecte, per
tal de reconvertir el curs de qualificació pedagògica i fer-lo més
adient de cara a les necessitats reals en què es trobaran les
persones  que es dediquin a la docència una vegada arribin a les
aules.

La intenció seria aprovar aquest projecte de curs de
qualificació, és a dir, aquest projecte de reconversió del curs de
qualificació pedagògica abans que acabàs el curs 2000-2001, i
la nostra voluntat seria ja poder-lo aplicar l’any que ve. En
qualsevol cas també s’està treballant, mitjançant una comissió
respectiva, amb la Universitat de les Illes Balears per tal de
reflexionar sobre si els programes d’estudis que s’estan
impartint a la Universitat de les Illes Balears per formar mestres,
fonamentalment, són els més idonis tenint en compte les
circumstàncies actuals de les escoles.

Evidentment, per tant, hem de tenir en compte que el primer
gran objectiu és que aquells llicenciats o diplomats que es
dediquin a l’ensenyament ja s’introdueixin dins el sistema
educatiu amb la màxima capacitat i amb la màxima quantitat
possible de recursos pedagògics. Ara bé, sempre serà
necessària la formació permanent del professorat per múltiples
raons: per solucionar les mancances o per millorar la formació
inicial, que sempre n’hi haurà; per anar capacitant els
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ensenyants  per poder afrontar noves realitats, la realitat d’aula
de les escoles de les Illes Balears i de tot el món occidental en
realitat ha canviat molt en poc més de 15 anys, ha canviat
moltíssim en poc més de 15 anys; i després evidentment hi ha
noves  realitats tecnològiques, noves realitats socials, noves
realitats culturals, que també tenen un impacte a les aules i que
lògicament els docents han de tenir recursos per afrontar-les,
aquestes noves realitats.

D’altra banda és evident que els ensenyants, com tantes
altres professions dins el segle que se’ns acosta, han de ser
persones  dotades d’una gran flexibilitat mental, d’una gran
flexibilitat diríem professional, i probablement al llarg de la seva
vida s’haurà d’anar adaptant a situacions canviants, la majoria
de vegades situacions difícils de predir pocs anys abans, i
lògicament això requerirà un esforç permanent de formació per
a tots aquests professionals.

En qualsevol cas és evident que avui ja no podem pensar en
un docent que s’incorpora al sistema educatiu i que tota la vida
serà docent de la mateixa manera, sinó que hem de pensar en
uns professionals que estiguin mentalitzats i motivats per
experimentar un procés de formació permanent al llarg de tota
la seva vida, i és evident que la millora permanent de la qualitat
de l’educació, que se suposa que és allò que tots nosaltres
pretenem aconseguir, exigeix un professorat ben format, jo diria
que fonamentalment és la base per assolir uns nivells de
qualitat mínimament acceptables. El professor és el millor agent
per a la millora de l’educació i és de la combinació de la seva
experiència, de la seva formació permanent i de la seva reflexió
teòrica sobre el fet d’educar, d’on sortirà un ensenyant amb
totes les condicions idònies, i jo diria necessàries, per impartir
docència en aquest moment històric.

Aquest preàmbul que he fet, evidentment és el taló de fons
de tot aquest pla de formació permanent del professorat
quadriennal que avui present en comissió, un pla de formació
permanent del professorat 2000-2004, i evidentment no hi ha
cap -per dir-ho d’alguna manera- casualitat en el fet que sigui
un pla quadriennal. Hem cregut que d’aquesta manera seria
possible que la formació permanent del professorat tengués
més coherència, que fos plantejada com una tasca continuada
i més acumulativa, per tant, de guanys i de recursos i, això sí,
una formació permanent del professorat concebuda per un
període de quatre anys però que tengués clares les seves línies
mestres i que tengués uns objectius genèrics més o menys
permanents.

Aquest pla de formació permanent del professorat que han
elaborat des de la Direcció General d’Ordenació i Innovació -
aquí tenim la Sra. Catalina Bover que n’és la seva responsable
i, juntament amb els seus tècnics, pens jo que han fet un treball
magnífic- ha estat un pla, a més a més, que ha passat per tota
una sèrie de filtres externs que han permès millorar-lo i, a la
vegada, consensuar-lo. Concretament i sobretot, molt
especialment, va passar per la Comissió de formació permanent
del professorat de les Illes Balears, en la qual hi ha, com vostès
saben, representants de les organitzacions sindicals i patronals
de l’educació, de la Universitat, del Moviment de renovació
pedagògica, de l’Administració educativa i d’experts diversos

en formació del professorat, i aquesta comissió va ser la que li
va donar el vistiplau definitiu. Com poden imaginar també,
l’elaboració d’aquest pla de formació permanent va anar
precedida d’un diagnòstic de les necessitats en què
participaren els centres docents, els centres de professors i,
lògicament, els experts de la mateixa Direcció General
d’Ordenació i Innovació.

Faré una mínima caracterització d’aquest pla, cadascú de
vostès  en té un exemplar, em sembla que tenen un volum del
Pla de quatre anys i del Pla anual; això els permetrà aprofundir
molt més enllà de les meves paraules. Començaria parlant un
moment de les característiques bàsiques que té aquest pla de
formació permanent del professorat. Una primera característica
és que es pretén impartir una formació molt contextualitzada en
l’entorn i en la pràctica professional dels docents. No creim en
una formació permanent, diríem, etèria, distanciada de les
dinàmiques de la realitat de l’aula de cada dia, sinó que creim
sobretot en professionals de la docència que, de manera
reflexiva, en equip o mitjançant altres fórmules de formació,
treballen sobre les realitats més pròpies i més pròximes. Per això
dins aquest pla es fa una priorització de les activitats formatives
desenvolupades en els centres de treball per equips docents,
o bé, en una zona determinada, activitats formatives
desenvolupades per més d’un centre; per exemple, dins el
municipi de Calvià hi ha una certa dinàmica de formació per
zona en la qual s’integren -jo he estat a una mateixa reunió
d’aquestes- tots els directors de tots  els centres de primària i
d’infantil, per exemple, no?

Després una altra característica que hem volgut que
tengués aquest pla és que plantejàs una adequada combinació
de teoria i pràctica. Consideram que només de la interrelació de
la teoria i la pràctica se’n pot derivar una formació permanent
adequada. A més a més, una formació que ha d’estar en tot
moment governada pels principis de la reflexió crítica, per
l’assimilació d’experiències alienes que han resultat positives
i, repetesc, a la qual l’experiència pràctica i la teoria més aviat
reflexiva i externa es combinen permanentment.

Després una altra característica és que, com no podia ser
d’altra manera davant una realitat educativa tan heterogènia i
tan complexa com l’actual, s’han propugnat o s’han impulsat
estratègies formatives diversificades i ofertes també formatives
diversificades. Com dic, l’heterogeneïtat del professorat i també
les necessitats de formació que es poden plantejar, requereixen
propostes formatives prou diferents, perquè és l’única manera
de satisfer les necessitats pràctiques que els diferents docents,
situats en situacions diferents, tenen.

Després una altra característica d’aquest pla de formació és
que la formació permanent del professorat que s’ofereix està
basada en el principi de la gratuïtat i en el principi de la
combinació adequada entre l’obligatorietat i la voluntarietat, o
sigui, es parteix de la idea que la formació permanent del
professorat és un dret però també és un deure per a cada
professor i professora, i aquesta combinació de dret i deure és
sistemàticament explicitada i reiterada. Això evidentment vol dir
que l’Administració educativa ha de presentar una oferta
adequada i suficient d’activitats formatives gratuïtes que
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permetin a l’immensa majoria del professorat participar-hi, tant
personal del sistema educatiu públic com del sistema educatiu
concertat, i algunes d’elles fins i tot en horari laboral en el cas
que sigui una exigència que doni més garanties d’aquesta
manera de la bona rendibilitat de l’acció formativa que
s’impulsi.

A més a més, una altra característica és que la formació
permanent del professorat està basada també en dos principis:
descentralització i universalitat. Les illes, cada una d’elles i cada
zona geogràfica, poden tenir problemes concrets diferents. No
és el mateix problema l’Eugeni López de Palma que una escoleta
unitària a Estellencs, evidentment, i pos dos casos
absolutament extrems, i cal tenir en compte, per tant, aquestes
necessitats  locals, però a la vegada no perdre els grans
problemes de l’educació, que moltes vegades són globals i
compartits com a mínim per tot el món occidental, i moltes
d’ensenyances  profitoses podem treure de conèixer aquestes
realitats educatives d’abast -repetesc- més universal.

Evidentment, una altra característica que vull esmentar és
quin procés se segueix, per dir-ho d’alguna manera, a l’hora
d’executar un procés de formació permanent. Ja he dit abans
que, primer de tot, detecció de necessitats: centres escolars,
centres de professors, la pròpia direcció general...; definició de
prioritats formatives; programa de formació, que aquest
programa de formació, com veuen vostès, té una proposta
quadriennal però es concreta després en una proposta anual;
desenvolupament de les activitats formatives i una cosa
importantíssima: seguiment i avaluació; no es realitza
absolutament cap activitat de formació que no sigui objecte de
la seva corresponent avaluació final, tant per part del qui n’han
estat receptors, per entendre’ns, com per part dels qui n’han
estat subjectes actius i han impartit, o han dirigit, o han orientat
aquell procés formatiu.

D’altra banda, en parlar d’actuacions formatives parlam
d’actuacions formatives de tipologies molt diferents, no totes
són exactament la mateixa cosa. Podem establir diversos tipus.
D’una banda, trobam activitats relacionades amb la implantació
del sistema educatiu i l’exercici de competències en matèria
educativa, currículums i nova legislació. Com comprendran, al
llarg dels anys 90 aquest tipus d’activitat ha estat
importantíssima en la mesura en què era imprescindible per
donar a entendre als  ensenyants la nova legislació: la Logse, la
Lode, etc., etc., i a la vegada la implantació de nous
currículums. Després, activitats d’actualització científica i
didàctica, evidentment això  no pot faltar mai; afortunadament
el coneixement humà es va ampliant permanentment, i això
requereix que els professionals que han estudiat biologia a la
universitat estiguin permanentment actualitzant els seus
coneixements sobre la biologia, per exemple. Després un altre
tipus d’activitats són les activitats formatives que es realitzen
a centres i zones; abans he esmentat el tema de la zona de
Calvià. Tipus d’activitats de formació per a l’exercici de
funcions específiques, per exemple és importantíssima -tothom
hi està d’acord- la tasca dels equips docents, la capacitat de
gestió dels recursos humans d’un centre que se suposa que
han de tenir el director i el cap d’estudis, i evidentment vostès
saben que hi ha propostes de formació específiques per a

formació d’equips directius de centres docents. I després una
altra tipologia d’activitats de formació serien aquelles activitats
formatives de caràcter individual que es resolen mitjançant una
convocatòria anual d’ajuts individuals i de beques, i de
llicències d’estudi, que permeten que un docent que tengui una
necessitat formativa molt particular, per ventura, sigui ajudat,
per entendre’ns, per l’Administració per poder-la dur a terme.

Així mateix, a més de la tipologia de les diferents actuacions
formatives, els diferents tipus d’activitats formatives, podríem
encara concretar més i parlar més estrictament de les modalitats
bàsiques de la formació. Com saben vostès, la formació
permanent del professorat es du a terme mitjançant
l’organització de cursos, de seminaris, de grups de treball, de
jornades i trobades pedagògiques, de conferències, de taules
rodones, de formació en centres i d’activitats singulars de
formació que fins i tot poden acabar incloent estades a
l’estranger o estades a empreses, en alguns casos estades a
empreses estrangeres, com és el cas del programa europeu
Leonardo, del qual, com saben vostès, hi ha un nombre
relativament considerable de centres de formació professional
de les Illes Balears que hi participaran.

Els recursos humans que la conselleria destinarà a la gestió
d’aquest pla lògicament és el personal de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació, el personal d’altres direccions
generals en el cas que faci falta, el personal dels centres de
professors  i de recursos, que com sabem vostès n’hi ha a
Palma, Inca, Manacor, a Menorca amb una seu a Maó i una a
Ciutadella, i a Eivissa amb una seu a la ciutat d’Eivissa i a
Formentera.

Els recursos econòmics que fonamentalment es destinaran
a aquest pla quadriennal de formació arriben a una quantitat
considerable en quatre anys, exactament 2.140 milions de
pessetes, 2.140 milions de pessetes. Concretament de dotació
de personal, capítol 1, s’arriba als 1.140 milions de pessetes;
evidentment tot això inclou totes les nòmines, com poden
imaginar-se, del professorat que està en els centres de formació,
del professorat que està a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació dedicat a aquesta tasca, i després, dels capítols 2 i 4,
en el capítol 2 serien bàsicament les despeses que generen la
realització de les activitats de formació, les dietes, els
desplaçaments, la dotació de centres de professors, etc., i
després hi ha infraestructures, i després hi ha el capítol 4, en el
qual hi ha l’ordre de subvencions, convenis, perquè hem de
recordar que la formació no es fa exclusivament des de la
conselleria o des dels instruments que té la pròpia conselleria
per fer formació, sinó que també es fa mitjançant convenis,
alguns dels quals són molt importants en termes de dotació
econòmica, com és el de la Universitat de les Illes Balears, però
també es fan amb sindicats, amb el Col·legi de Llicenciats, etc.,
etc., i això totalitza 874 milions, despesa de formació, i
infraestructures 120 milions, i en total, com he dit abans, 2.140
milions de pessetes.
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Després, dins el capítol de costos de la formació permanent
del professorat, podem desglossar el cost del que és la formació
específica del professorat de formació professional, que és un
professorat que té unes característiques específiques i, per tant,
reclama una formació específica, i en aquest cas per als quatre
anys s’assolirà un cost d’uns 437 milions de pessetes per a
formació, repetesc, permanent del professorat de formació
professional, molt necessària en un moment en què des de la
conselleria pretenem donar un fort impuls a la formació
professional. La incorporació de 14 cicles formatius més i
l’ascens d’un milenar d’alumnes que enguany s’ha produït
creim que és un indici del fet que hi pot haver un camp per
créixer en quantitat i en qualitat important, i això lògicament
requereix invertir en formació del personal de formació
professional, del professorat de formació professional.

Després, una cosa de la qual podríem informar és quines
serien les línies prioritàries de formació permanent del
professorat que des de la conselleria s’impulsen. N’esmentaré
deu. Això  no vol dir que en considerem una més importat que
l’altra, d’alguna manera estarien dins el paquet número u de les
prioritats. El primer que esmentaré és atenció a la diversitat. Ja
sabem que aquest és un dels grans reptes que planteja la
Logse, però jo diria que la Logse planteja aquest gran repte
perquè la realitat escolar reclaman que es tenguin actituds,
habilitats i estratègies per atendre la diversitat que en realitat es
presenta a les aules, no és un invent legislatiu, la diversitat de
les aules, sinó que la diversitat de les aules és un reflex de la
realitat i legislativament es va intentar dotar l’escola d’un
instrument per poder atendre aquesta diversitat.

Després una altra cosa important és tot el que fa referència
a tecnologies de la informació i la comunicació. Com
comprendran vostès, si es posa en marxa el projecte
“Xarxipèlag”, que em pareix que en alguna ocasió n’he parlat
mínimament, el dia de la presentació dels pressupostos, si no
ho record malament, amb una dotació de 2.000 milions de
pessetes  de cost, amb una voluntat d’informatitzar
absolutament tots els centres docents de les Illes Balears en
tres anys -ara veurem si els recursos econòmics ens obligaran
a allargar el període de temps o si serà possible en tres anys-
lògicament això també requereix fer un esforç important en
formació.

Després, l’ensenyament de llengües oficials estrangeres.
Aquests  dies estava llegint diferents articles sobre
l’ensenyament de llengües estrangeres, concretament tant a
Itàlia com a França hi ha una decepció general, un article del Sr.
Indro Montanelli, conegudíssim periodista, en el qual deia que
a Itàlia no se’n surten de cap de les maneres, en l’aprenentatge
de l’anglès; tres dies després un article bastant semblant sobre
França; és a dir, hi ha un problema greu, hem inflacionat les
escoles d’estudis de llengües probablement amb un excés de
voluntarisme i sense una racionalització excessiva, i ara ens
trobam que durant molts d’anys estudien moltes llengües però,
siguin clars, de llengua estrangera, no n’aprenen cap la
immensa majoria dels nostres alumnes, i això lògicament va
lligat a aquesta voluntat de la conselleria que té enguany de fer
el projecte integrat, el currículum integrat de llengües i, a la
vegada, intensificar les accions formatives cap a aquesta

qüestió i fer totes les reflexions que facin falta i dotar de més
mitjans, etc., etc.

Després, com poden imaginar també hi ha tres àmbits
d’actuació prioritària, que són els que fan referència al que
podríem dir les àrees de cadascuna de les tres etapes de
l’ensenyament, que són infantil, primària i secundària. Després
hi ha també aspectes metodològics d’aula i de centre, i després
qüestions relacionades amb temes transversals. La formació
professional també és una prioritat, o sigui, la formació
permanent del professorat del formació professional, i projectes
de recerca i innovació, fomentar-los, estimular-los, perquè creim
que és una bona manera de fer possible que a les nostres
escoles vagin sortint experiències renovadores que puguin ser
més positives per després poder afrontar les problemàtiques de
l’escola.

Jo en principi acabaria la meva introducció aquí. Bàsicament
he fet una descripció global del programa del Pla de formació
permanent del professorat quadriennal que la conselleria ha fet
públic. Vostès el tenen i ara, tenint en compte que falten vint
minuts, estaria disponible per a les seves preguntes i, a la
vegada, la directora general d’Ordenació i Innovació, que
coneix molt més a fons aquest tema que jo mateix, podria acabar
de perfilar les coses que vostès volguessin que fossin
concretades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Entenc, pel que havíem dit abans, que
no suspenem la sessió sinó que continuam, i per formular les
preguntes  o observacions en primer lloc intervendrà el Grup
Parlamentari Popular, que és l’autor de la sol·licitud de
compareixença.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Antes de la intervención,
quisiera expresar en nombre de nuestro grupo a los compañeros
del Grupo Parlamentario Socialista nuestro más sentido pésame.
Ya lo hemos hecho personalmente a algunos miembros del
grupo, por el asesinato de Ernest Lluc, y algunos no tendremos
oportunidad de asistir a la concentración de las 12 de mañana
porque tenemos otros compromisos, pero desde luego
condenamos este atentado de la forma más enérgica y
contundente, como siempre hacemos, y en este caso de forma
muy especial porque se nos ha privado a todos de un
demócrata excepcional, ejemplar, y de un visitante asiduo de
nuestras  islas, especialmente de Menorca, dónde deja grandes
amigos que siempre le tendrán en el recuerdo y, por tanto, nos
sumamos a ese sentimiento de dolor que hoy todos
compartimos.

Sr. Conseller, muchas gracias por comparecer y explicarnos
las líneas generales de este plan de formación y también por la
publicación que nos han dejado esta mañana. 
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La formación del profesorado -usted lo ha dicho en su
intervención- es sin duda una de las variables más importantes
a tener en cuenta en su incidencia en la calidad de la educación,
y si queremos -porque así lo queremos todos- una educación
de calidad mejor y que la queremos mejorar, pues se deriva de
ello ese interés de que tanto las administraciones públicas que
tienen competencias en la materia como los empleadores del
sector privado, especial importancia en la selección del
profesorado de que éste sea lo mejor posible para cumplir las
funciones que se le encomiendan.

No voy a hacer una referencia a la formación inicial, usted
se ha referido, incluso creo que podemos compartir esa
calificación de que no es una formación idónea, adecuada al
momento y que posiblemente tenga que modificarse, esa
referencia no significa que para nosotros sea un
desmerecimiento, si no simplemente por circunstancias de
nuestra intervención. Y sin duda ofrece carencias que debieran
subsanarse. Usted ha hecho referencia a la formación
académica o, como quiera decir, académica en las materias
propias y también en la formación pedagógica, creo que esto es
importante tenerlo en cuenta. Es conocida también la tendencia,
porque ya se está discutiendo en algunos foros, de la
necesidad de que la diplomatura de magisterio se convierta en
una licenciatura de ciclo corto, todo esto también se está
discutiendo y, sobre todo, lo que sí parece que es  mucho más
urgente es el CAP, que debe, desde luego, usted ya lo ha
anunciado, configurarse con un nuevo modelo, esperemos que
sea cuanto antes  y que, desde luego, cumpla con los fines que
hoy difícilmente cumple, sobre todo porque en el corto espacio
de tiempo que hay, por el procedimiento que hay de formación,
no les da a los futuros profesores, esa capacitación pedagógica
que es precisa.

Ha hecho usted referencia a la formación permanente del
profesorado, que siempre, evidentemente, será necesaria, y más
en los tiempos en los que vivimos, por los cambios que hay en
ello. Y ha hecho también alguna referencia a este profesorado
que habitualmente siempre ha estado participativo en esta
formación, de una manera o de otra. Yo recuerdo todavía que
muchos profesores han participado fuera de la jornada lectiva,
de su horario lectivo de trabajo, en los programas de
normalización lingüística, para sacarse la correspondiente
titulación, es lo han hecho muchos profesores, sin tener apoyo
de la administración y fuera del horario, como digo, de clase;
otros han hecho licenciaturas, otros han hecho especialidades,
otros han hecho el doctorado, quiero decir que dentro de los
profesores hay una motivación, efectivamente, hacia esa
formación permanente a la que usted se refería.

El documento publicado en el BOIB el 6 de mayo, contiene,
y luego supongo que es el mismo, no he tenido ocasión de
verlo página a página, pero lo he ojeado por encima y me
parece que es prácticamente el mismo, salvo una introducción
que usted firma en la página 3. Bien, pues ya digo, este
documento yo creo que en líneas generales podemos estar de
acuerdo con él, sobre todo con la finalidad, que es mejorar la
calidad de la enseñanza, sobre todo con eso. Hay, a mi juicio,
por otra parte, algunas obviedades o afirmaciones que no
sabemos a qué vienen. Por ejemplo, se dice que el interior de

Mallorca se está despoblando, proceso de desruralización que
es universal y que hace muchos siglos que se viene
produciendo en todos los sitios, del acceso de la gente del
campo a la ciudad, porque es donde mayores servicios hay y,
por tanto, yo creo que estas cuestiones y otras que hacen
referencia a esto, como por ejemplo a los recursos naturales,
especialmente al agua, yo creo que son, en fin, afirmaciones
que no vienen al caso en un plan como éste.

Se cita también el gasto público en educación, se afirma que
corresponde, en Baleares, a un 2,09 del PIB, mientras que la
medida estatal es de un 5 aproximadamente, realmente los
últimos datos que yo tengo del presupuesto del 96 en España,
la administración estaba en el 5,7% en el 96, pero, en fin, eso
varía mucho porque en Andalucía y Extremadura, el gasto de
educación es muy elevado pero, sin embargo, el PIB no lo es y
el porcentaje es mucho mayor.

Sí resultan de interés otros datos, igual que los anteriores
para mí eran obvios, otros datos son de interés, por ejemplo lo
relativo al profesorado interino. Hemos hablado en más de una
ocasión de las dificultades de la rotación excesiva de los
profesores en los centros, porque igual que no es conveniente,
como seguramente en ninguna profesión y puesto de trabajo,
la permanencia absoluta siempre al mismo sitio, que también
tiene dificultades, yo creo que tiene muchos más perjuicios la
rotación excesiva. Y esto usted lo afirma o se afirma en el
documento que sobrepasa el 50% en el caso de Ibiza y
Formentera, y claro, Sr. Conseller, a esto hay que ponerle
solución, es decir, hay que intentar ponerle solución. Tendrá
nuestro apoyo en las medidas que vayan en esta línea.

Hay también una referencia al movimiento emigratorio, me
parece también de interés, porque estas islas han sido, en los
últimos treinta años, y lo serán en los próximos años, mientras
que el turismo sea el motor de la economía en estas islas, de
este movimiento emigratorio, porque es como los vasos
comunicantes pero al revés, y, por tanto, donde hay menos
nivel de renta, la gente acude a otros sitios inmigrando para
buscar ventajas para su familia. Las Islas Baleares son tierra de
inmigración, y esto tiene ventajas, muchas ventajas, pero
también tiene algún inconveniente que conviene soslayar y en
cuanto a educación conviene tener en cuenta.

Ha hecho también usted una referencia a la obligatoriedad
del profesorado a participar en los cursos de formación, es
cierto que hay una obligación ética de que el profesional de
cualquier profesión, sea médico, sea abogado, debe estar al día,
debe estar formado para dar respuesta a lo que se le demanda,
pero si los cursos se realizan fuera de la jornada de trabajo, la
administración debiera compensar ese esfuerzo. Nada que
objetar, desde luego, cuando esos cursos tengan lugar en la
jornada lectiva, en absoluto, y ya he hecho referencia también
a que los profesores tienen una especial disponibilidad,
siempre, a hacer más horas de lo que su horario lectivo, de
trabajo, les impone.

Por el contrario, a mí me ha sorprendido que el plan no haya
detectado, todavía, cuáles son las necesidades formativas,
cualquier plan debe contemplar cuáles son esas necesidades,
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eso es fundamental, no se detectan, se deja a posteriori un
poco para esa concreción y convendría que el plan los hubiese
incluido.

Nada que objetar, por el contrario, a las modalidades de
formación, me parece que son las normales en cualquier plan
que ya se vienen haciendo. A nuestro juicio, de todas formas,
las modalidades de educación o de formación a distancia
debieran tener un peso importante, así también como los
proyectos de formación en centros. Y en esto creemos también
que la universidad tiene que jugar un papel fundamental, y no
me refiero sólo a la Universidad de las Islas Baleares, sino
también, de forma muy especial, a la UNED, que puede
cooperar y puede colaborar en esta formación.

Entre las actividades, esperamos que den respuesta a las
necesidades que se detecten, pero una de ellas será, sin duda,
la formación para la intervención educativa en las aulas, lo
están pidiendo los profesores continuamente, no se trata de
hacer especialistas en modificación conductual, porque eso es
mucho más complicado, pero sí se necesita que haya una serie
de actuaciones que el profesor sepa realmente en el aula, y los
directivos en el centro, pues hacer esas actuaciones.

No hemos encontrado una referencia a los intercambios
escolares, que es de especial interés para los profesores de
idiomas, yo creo que ésta, no la hemos encontrado, ha sido una
lectura muy rápida, pero yo no lo he encontrado, creo que la
experiencia del profesorado en el tema de los idiomas, que
todos compartimos esa especial necesidad, de que tiene que
incentivarse la permanencia del profesorado desde aquí en los
países de la Unión Europea, para que realmente los profesores
estén bien formados. Es verdad que en nuestra época, la
formación de idiomas, al menos salíamos sabiendo traducir
bastante bien, ya se hiciera francés o inglés, sabíamos traducir
bastante bien, hoy, por desgracia, no saben traducir muy bien,
y desde luego hablar, bien poco, nosotros no hablábamos nada
porque sólo traducíamos, pero la verdad es que hay que hacer
un gran cambio en esto, y con los chicos, después de tantos
años de inglés, o de italiano o de francés en el colegio, salgan
al menos hablando, es lo que todos desearíamos.

En fin, el Plan para el próximo presupuesto, si no voy
equivocado, en el programa 421D destina 199 millones de
pesetas. No es una cantidad excesiva, sobre todo cuando casi
la mitad de esos dineros se destina a personal, al personal para
gestiones del plan, casi la mitad, y yo creo que no es un buen
comienzo. Por otra parte, lo que he podido ver en el BOIB es
que usted, Sr. Conseller, firmó una orden de formación del
profesorado por un importe de 10 millones de pesetas, yo no sé
si esto es, el año 2000 ya pasará con estos 10 millones de
pesetas  o habrá alguna cosa más, pero desde luego al momento
presente lo que he podido ver son la Orden de 14 de junio del
2000, 14 millones.

Por tanto, usted nos habla de 2.140 millones de pesetas y
eso me suena un poco al plan de empleo que se coge de cada
conselleria no sé cuantos miles, se suma y se dice, ..., bien me
hubiese gustado, porque siempre es bueno que los planes se
cuantifiquen, me hubiese gustado que el plan tuviese una

cuantificación, no citar como cita el Plan, tanto de aquí, tanto
de allá, sino una cuantificación económica para la formación
porque eso es importante, porque así no sabemos cuánto se va
a gastar, usted dice 2.150 millones de pesetas, yo lo he
apuntado, pero vamos, conviene que este plan, como digo,
hubiese cuantificado sus cantidades.

Lamento mucho haberme extendido, no tenía esa intención,
Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Crec que és millor que interrompem la
sessió, si tothom hi està d’acord, la reprendrem després, si els
portaveus hi estan d’acord. S’estima més contestar ara, Sr.
Conseller?

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Per mi podrem interrompre, el que vulgueu, tant m’és.

EL SR. PRESIDENT:

Ho dic perquè si ha de contestar en cinc minuts, ...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, yo me doy por satisfecho si se contesta en
cinco minutos. No, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, pot contestar.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Jaén, bé a mi dels seus comentaris algunes coses
me motiven fer una petita anotació. Em parla d’excés d’interins,
en som absolutament conscients, però li record que per primera
vegada, jo crec que aquests darrers anys l’administració ha
enfrontat aquest tema amb mesures enèrgiques, convocatòries
d’oposicions específiques per a Eivissa, possibilitat de quedar
als  centres, una nova especialitat de magisteri que produeixi
ensenyants  a les Pitiüses, ara, evidentment els resultats no
seran immediats i en un sistema educatiu en creixement que ha
d’incorporar nou personal cada any, serà molt difícil que es
rebaixi massa el nombre d’interins si no hi ha una estabilització
de la situació.

Diu que si la formació es fa fora de l’horari de feina,
l’administració hauria de compensar, jo interpret que vostè
proposa que es doni qualque compensació econòmica, jo això
crec que és perillós, quan s’està a l’oposició, sobretot quan un
és d’un partit, com és el cas seu, que té moltes probabilitats, a
un moment a l’altre, d’aquí a quatre anys, vuit, dotze, no sé
quants, de tornar al Govern perquè és crear expectatives
absolutament, jo crec que insuportables per a l’administració
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que ja té tantes mancances econòmiques, que ha de prioritzar
tant els recursos que seria, crec, perillós fer-ho córrer, això.

Després, no es contempla el diagnòstic de les necessitats,
en això, evidentment, no puc estar d’acord amb vostè, jo crec
que hi ha un diagnòstic de les  necessitat, però per ventura no
se’n fan llistats, sinó que s’interioritzen les necessitats i es
reconverteixen en actuacions per resoldre-les.

Intercanvi d’escolars, jo ara aquí, en aquests moments, no
estic en condicions de dir-li si se’n parla, però vostè sap que hi
ha ... intercanvis de professorat, bé, això, als programes
europeus als quals ens podem, apuntar, ens hi apuntam en tots
els  casos. Si no record malament el programa Leonardo em
sembla que són 4 o 600 de formació professional de les Balears,
es faran totes les coses que es puguin fer. 

Pressupost de l’any 2001, es destina quasi tot a personal pel
que fa referència a formació ..., és que la formació permanent del
professorat, en gran mesura, en un percentatge altíssim, no és
res més que recursos per pagar professorat formador, no hi ha
massa material fungible a pagar, una vegada tens les
instal·lacions, que lògicament tenim les dels mateixos centres,
massa coses no hi ha.

I després m’ha esmentat que dia 14 de juny del 2000 va
sortir una ordre, amb  una convocatòria d’ajuts de 10 milions de
pessetes, això respon a aquells ajuts individuals, d’aquells
ensenyants  que tenen algun tipus d’iniciativa formativa que no
seria rendible cobrir-ho amb una proposta pròpia, i aleshores
se’ls  dóna una petita ajuda, una petita beca perquè la puguin
realitzar, però, en realitat, aquests 10 milions són una petita gota
de tot aquest petit llac que vendria ser la formació permanent
del professorat.

Em diu que no està suficientment quantificat, jo crec que
està absolutament quantificat, hem comptat el sou de totes
aquelles persones que es dediquen a fer formació permanent
del professorat i l’hem sumat, i això és el que costa la formació
permanent del professorat, que vostè em dirà que no són
partides específiques, sinó que ja s’inclouen dins la genèrica de
persona?, evidentment, exceptuant aquells 120 milions de
pessetes, aproximadament, em sembla, que es resolen
mitjançant convenis, un dels quals, molt important amb la
universitat, deuen ser 60 milions de pessetes, 69 milions de
pessetes, la resta és bàsicament personal de la pròpia
conselleria que es dedica a formació i que, per tant, cobreix el
seu sou d’aquesta manera. 

En qualsevol cas, li agraesc el seu to constructiu, perquè
crec que la formació permanent del professorat és una qüestió
de consens bàsic, perquè és absolutament un pilar per fer una
educació de qualitat que és el que tots nosaltres volem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per tant, suspendríem la sessió per tal
que, qui vulgui, pugui assistir a aquesta concentració a la plaça
de Cort.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Se suspèn vol dir que s’acaba o ...?

EL SR. PRESIDENT:

En principi, la proposta és de suspensió. Ho dic perquè la
resta de grup té dret a intervenir.

No volen intervenir? Bé, acabam la sessió? Per tant, una
vegada acabada la sessió, s’aixeca.
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