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(La Sra. Vicepresidenta presideix la sessió i inicia la
direcció del debat).

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió del dia d’avui i en primer lloc deman
si es produeixen substitucions.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sra. Presidenta sustituyo al diputado Simón Gornés.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mercè Amer substitueix Andreu
Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

COMPAREIXENÇA RGE núm. 2655/01, sol����licitada
per quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, pertanyents al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre la política del Govern en relació amb la
formació professional i concretament sobre l'oferta
educativa de formació professional a la comarca de llevant,
amb especial referència a l'IES Na Camel����la de Manacor.

No havent-hi més substitucions passam a l’únic punt de
l’ordre del dia, que consisteix en la compareixença 2655/01,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant la qual sol�liciten la compareixença del
Conseller d’Educació i Cultura, per tal d’informar sobre la
política del Govern en relació a la formació professional i
concretament en l’oferta educativa de formació professional a
la comarca de llevant, amb especial referència a les IES, Na
Camel�la de Manacor. Assisteix l’Hble. Sr. Damià Pons i Pons,
Conseller d’Educació i Cultura, acompanyat de Bartomeu
Llinàs, que també intervendrà. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Educació i Cultura. 

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

En principi organitzaria la meva intervenció, que intentaré
que sigui sintètica, en base a quatre apartats. Una primera cosa
serà que hi haurà d’oferta de cicles formatius durant el curs
2001-02 a la comarca de llevant, que bàsicament inclourà el
municipis d’Artà, Capdepera, Son Servera, Manacor i Felanitx.
Quina part d’aquesta oferta ha estat creada per l’actual Govern
durant els dos cursos que ha gestionat fins ara. Després quina
és l’oferta concreta de l’Institut de Na Camel�la de Manacor i
quina problemàtica té aquest Institut i després la línia que
impulsarà la conselleria els propers cursos, en relació a Na
Camel�la, en relació a Manacor i en relació a la comarca de
llevant. Aquest seria una mica l’esquema, jo faria una
intervenció més de tipus generalista i el Director General de
Formació Professional, Sr. Bartomeu Llinàs, detallaria més en
concret quina és l’oferta de cicles formatius. He cregut que

organitzant-ho d’aquesta manera la intervenció podria fer més
fàcil organitzar la informació que estic en condicions de
transmetre.

Bé la primera cosa de totes és que considerarem comarca de
llevant les poblacions d’Artà, Capdepera, Son Servera,
Manacor i Felanitx, que són cinc municipis que tenen centres
d’Educació Secundària, en el cas concret de Manacor, 2 centres
d’Educació Secundària, són Mossèn Alcover i Na Camel�la. En
aquest curs 2001-2002, aquest cinc municipis que són sis
centres, com he dit fa un moment, oferiran 10 cicles formatius
de grau mitjà i 7 cicles formatius de grau superior. D’aquests
17 cicles, aquest curs 2001-2002, n’hi ha un que és de nova
implantació, concretament conducció d’activitats
físicoesportives en el medi natural que s’impartirà a l’Institut
d’Artà i representen un increment d’un sol cicle formatiu en
relació al curs anterior, però el curs anterior el 2000-2001,
s’havien implantat 3 cicles nous a la comarca de llevant,
concretament s’havia implantat un cicle de grau superior a
Felanitx, un cicle de grau mitjà a Capdepera i un cicle de grau
superior a Manacor. 

Per tant 17 cicles, dels quals l’actual Govern en el cas
concret de la comarca del llevant, n’hauria creats quatre, tres el
curs anterior i un aquest curs que ara tot just hem començat.
Recordin que això s’emmarca dins un creixement global de
l’oferta de cicles formatius a nivell d’Illes Balears, que va
determinar que el curs 2000-2001 se’n creassin 13 de nous, 6
de mitjà i 7 superior i que el curs 2001-2002 se’n creassin 12
nous, 4 de mitjà i 8 de superior. En el cas concret de Na
Camel�la, en aquests moments d’ofereixen 6 cicles autoritzats,
dels quals però n’hi ha un que no s’imparteix, aquests 6 cicles
són 3 de grau mitjà, concretament electromecànica a vehicles,
equips i instal�lacions electrotècniques i gestió administrativa,
2 de grau superior que s’imparteixen, administració de sistemes
informàtics, administració i finances i un altre cicle superior
que està autoritzat, però que no s’imparteix, mai no s’ha
impartit i ja està autoritzat fa una bona partida d’anys, és el
cicle superior d’automoció i aquí connectam amb el tercer punt
que és aquesta problemàtica de Na Camel�la, que he anunciat
com un dels apartats de la meva intervenció, no s’imparteix el
cicle superior d’automoció, perquè per impartir aquest cicle
superior seria necessari lògicament que l’Institut de Na
Camel�la comptés amb un taller d’automoció, semblant al que
per exemple s’ha construït aquest any passat a l’Institut Pau
Casasnoves d’Inca. 

Però hi ha un problema i és que l’Institut de Na Camel�la no
té disponibilitats de solar com perquè sigui possible construir-
hi un taller d’automoció, les insuficiències d’espai de L’IES de
Na Camel�la amb bona mesura deriven del fet que des de fa uns
anys es va haver d’ampliar l’Institut de Na Camel�la per adaptar
l’Institut per impartir ESO, la introducció d’ESO a l’Institut de
Na Camel�la va obligar haver de condicionar les instal�lacions
de l’Institut per tal de crear dues aules de tecnologia i aleshores
aquestes dues aules de tecnologia es varen menjar un bon tros
del pati i a més damunt les aules de tecnologia s’hi varen
construir aules. A causa d’això l’Institut de Na Camel�la no
disposa d’espai dins el qual poder construir un taller
d’automoció, que lògicament té unes mesures reglamentàries,
perfectament establertes per la llei i a més les necessitats
d’aquest tipus d’estudis ho planteja.
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Aleshores, la nostra conselleria l’actual, dins els dos anys
que ha duit a terme la gestió de l’educació a les Illes Balears,
allò que ha fet ha estat plantejar-se primer de tot el tema de Na
Camel�la, el tema de Na Camel�la és la història d’un edifici
molt complicat internament, és un edifici estructuralment molt
estrany, ja té molt de temps de vida i ha estat objecte de
múltiples modificacions interiors i evidentment si aplicam
paràmetres rigorosos de seguretat, de barreres arquitectòniques,
etcètera, difícilment ho superaria, no hem d’ignorar aquest fet.
En el moment que jo vaig fer la primera visita a Na Camel�la,
que al més tenia una problemàtica de secundària molt dura, ens
varen fins i tot manifestar l’equip directiu la seva preocupació
per la bona salut de l’estructura de l’edifici, vàrem encarregar
un estudi als nostres tècnics del Servei d’Arquitectura i varen
arribar a la conclusió que l’edifici, estructuralment parlant,
estava en perfectes condicions, ara el cert és que l’edifici de Na
Camel�la és un edifici que probablement s’haurà de prendre una
decisió definitiva i d’alguna manera la conselleria l’ha
començada a prendre, quan el juliol d’enguany enviam una
carta a l’Ajuntament de Manacor, sol�licitant-li que iniciï la
recerca d’un solar, en el qual sigui possible construir un nou
institut, que doni possibilitat de donar cabuda a tots els cicles
formatius que són necessaris a l’Institut de Na Camel�la, entre
d’altres el taller d’automoció i d’aquesta manera es podria fer
una reconversió dels equipaments docents del municipi de
Manacor i convertir Na Camel�la en un centre de primària, que
comença a ser necessari. 

Tots vostès coneixen el fort creixement demogràfic que ha
experimentat Manacor aquests darrers tres, quatre anys, no vull
dir xifres però no m’estranyaria que hagués arribat als 10.000
habitants més en cinc anys, amb molt de casos població
relativament jove, amb fills, o amb potencial de fills. Aleshores
la idea en la qual nosaltres treballam en un horitzó d’uns anys,
és que Na Camel�la es convertís en un centre de primària i a la
vegada posés a disposició, de la conselleria i del mateix
municipi de Manacor, altres espais per donar cabuda als centre
de professors de la comarca, que en aquests moments té unes
instal�lacions molt insuficients i a la vegada possibilitat de
donar acollida a altres ofertes formatives, com puguin ser
escoles d’idiomes, educació d’adults, etcètera. 

Així i tot, i així ha quedat molt clar quan jo he parlat amb
els professors i la directora de Na Camel�la, el calendari de la
conselleria en relació Manacor és un calendari molt clar, la
primera opció prioritària és el Col�legi Públic de s’Illot, jo
confiï que el mes d’octubre, que ja hi arribam, es podrà firmar
definitivament el conveni i aquest Col�legi Públic de s’Illot, el
qual ha estat molt complicat tot i a més des de fa 9 o 10 anys és
una reivindicació i una necessitat percebuda per a tothom, es
podrà construir durant aquest curs escolar i començar a ser
operatiu l’any que ve, recordin que en aquests moments els nins
i nines de s’Illot són escolaritzats en unes aules de lloguer,
d’una espècia de casa de vacances d’una congregació religiosa,
perquè no hi ha altra possibilitat de fer-ho. Per tant, el Col�legi
Públic de s’Illot és la primera opció, afortunadament ja hem
arribat en el moment final, ja està a punt de signar-se el
conveni, l’ha d’aprovar el Consell de Govern, en una setmana,
quinze dies.

 Després hi ha una segona opció, és l’Institut de Portocristo,
un institut exclusivament d’ESO, que servirà per descarregar

dos instituts de Manacor que estan molt saturats, tots dos tenen
uns mil alumnes i a més s’imparteixen idiomes, adults, etcètera
i aquest Institut d’ESO de Portocristo, lògicament servirà com
dic per descarregar els dos instituts de Manacor, en aquest
moment ja hi ha solar i està en fase avançada el projecte
arquitectònic de l’Institut de Portocristo i després seria quan
entraria en tercera fase el possible nou institut, substitut de Na
Camel�la, que encara està pendent de la localització d’un solar,
que a més interessa que estigui situat a una determinada zona
del municipi de Manacor, per tal d’aconseguir una certa
dispersió sobre la globalitat del municipi.

Així i tot, aquestes expectatives d’inversions a Manacor, ja
que parlam de Manacor podem aprofitar el temps i el tema, van
precedides fins en aquests moments, d’una inversió feta a
Manacor durant aquests dos anys de 337 milions de pessetes,
que han permès ampliar el Col�legi Públic de Mitjà de Mar de
Portocristo, fer reformes al Mossèn Alcover, fer una reforma
estructural al Col�legi Públic Es Canyar, fer una intervenció
respecte a qüestions d’electricitat i calefacció al Col�legi Mestre
Garau i al Centre d’Educació Infantil Antoni Maura, totes les
teulades, això representa 337 milions de pessetes, que és una
intervenció crec que molt notable, i ara veig que ens hem deixat
una intervenció al Mossèn Alcover, la instal�lació d’un ascensor
per eliminació de barreres arquitectòniques de 9 milions de
pessetes més. Per tant, serien 352 milions de pessetes la
inversió total que fins en aquests moments s’ha fet a Manacor.

Evidentment en el context d’un nou edifici serà on es podrà
donar resposta a la creació del taller d’automoció que permetrà
la implantació del cicle formatiu superior d’automoció, sinó no
hi ha altre camí. En un moment determinat ens vàrem plantejar
la possibilitat de fer un taller d’automoció llunyà de l’edifici,
però ho vàrem descartar fonamentalment per raons de
seguretat. Feta la meva intervenció, amb permís del president,
demanaria que donés la paraula al Sr. Bartomeu Llinàs, que
detallarà més el tema dels cicles formatius, que s’ofereix
exactament a la comarca de llevant i a més informarà d’una
altra oferta formativa de Formació Professional que és tot allò
que fa referència a iniciació professional i garantia social, que
també té la seva presència.

Gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per tant, passam la paraula al
Director General de Formació Professional, Sr. Bartomeu
Llinàs. Poden atracar-li un micròfon, per favor.

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL I INSPECCIÓ EDUCATIVA (Bartomeu
Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, tal volta
enumerar un a un els cicles formatius es fa necessari perquè
pens que s’ha de contestar, però també s’ha de dir la política
que s’ha duit a terme per posar els nous cicles formatius en
funcionament aquests dos anys. Els numeraré i per altra banda
després marcaré les línies polítiques que han fet que s’hagin en
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cicles formatius una comarca, per què a nivell de formació
professional es distribueixen els cicles formatius a diferents
comarques i de quina manera també afecta a la comarca de
llevant.

Els cicles formatius de grau mitjà que existeixen en aquests
moments, a l’Institut Llorenç Garcia i Font d’Artà existeix el
cicle formatiu de gestió administrativa, de conducció i activitats
físicoesportives en el medi natural, de comerç a l’IES de
Capdepera, a l’IES de Felanitx equips i instal�lacions
electrotècniques, gestió administrativa, jardineria, a l’IES
Mossèn Alcover de Manacor cures auxiliars d’infermeria i a
l’IES Na Camel�la de Manacor electromecànica de vehicles,
equips i instal�lacions electrotècniques, gestió administrativa.
En total 10 cicles formatius de grau mitjà.

Quant a cicles de grau superior a l’Institut d’Artà, existeix
el d’administració i finances, a l’Institut de Felanitx gestió i
organització de recursos naturals i paisatgístics, administració
i finances i l’Institut Mossèn Alcover de Manacor, educació
infantil i a l’altra Institut de Manacor, Na Camel�la,
administració de sistemes informàtics, autoritzat, però no posat
en funcionament el d’automoció i també en funcionament el
d’administració i finances, en total 7 cicles formatius. Dels
quals, com molt bé ha dit el conseller, 4 han estat posat en
funcionament en el curs 2000-01 i 2001-02, és a dir, des de la
presència de l’administració nova a la Conselleria d’Educació.

De fet han estat quatre i aquests quatre no han estat cicles
formatius que s’han posat a l’atzar, s’han tengut en compte les
peticions per part de les empreses i també els ajuntaments, com
també tots els interessos que conflueixen en la necessitat de
tenir formats treballadors d’aquella comarca, enguany ja
existeix el Consell de Formació Professional de les Illes
Balears, també s’ha passat al Consell de Formació Professional.
El primer de tots, que és el darrer per aparició, el de conducció
d’activitats físicoesportives en el medi natural, que n’existeix
un altre a l’illa de Mallorca, concretament a l’IES Son Rullán,
s’han muntat perquè és un cicle formatiu que té unes grans
expectatives de col�locació d’alumnes, després treballadors en
efectiu, perquè és un cicle que atén a una específica forma de
fer turisme, bàsicament a un turisme de tipus interessat en el
medi i suposa no només el turisme de platja i el turisme clàssic
i típic que hem estat disposats molts d’anys a mantenir en
aquestes Illes. De fet tots i cada uns dels professionals que es
titulen en aquesta nova possibilitat d’estar formats en la
conducció d’activitats físicoesportives, tenen immediatament
feina i per tant, des de l’Ajuntament d’Artà i des dels mateixos
empresaris de la zona ho havien sol�licitat.

El de comerç que es va posar en funcionament l’any
anterior, també era de cicle de grau mitjà, també hi ha una cosa
curiosa en el tema de comerç i administratiu. Els nostres cicles
formatius a les Illes Balears havien crescut d’una manera
desmesurada en tot el que feia referència a administratiu i
deixant de banda el tema de comerç, per això i d’acord amb la
Direcció General de Comerç, que també va intervenir en aquest
cas, ens va demanar que comencés a funcionar, no només en
aquesta comarca i potenciar la seva posada en marxa, per una
raó determinada i és que sense cap dubte la nostra primera
activitat és la turística, però enganxada a la turística hi ha el
comerç, com moltes altres més. El tema de comerç es feia

necessari en aquella zona i també a molts d’altres llocs, la
política de la conselleria ha estat no incrementar el tema
d’administratiu i incrementar el tema de comerç i sobretot el
tema de comerç a una zona que abans no existia aquesta
especialitat.

El tema de comerç té dues avantatges davant
l’administratiu, una els alumnes no es barallen per anar-hi, així
com d’administratiu tenim una forta demanda i llavors ens
trobam que hi ha molts d’administratius en col�locar-se, els de
comerç no i després vàrem veure, mirant els currículums i els
continguts de comerç, molts d’aspectes que es veuen a comerç
també es veuen a l’administratiu, en canvi de l’altra manera no.
Per tant, no és que no es vulguin posar ni mantenir
l’administratiu, que els tenim i els mantendrem, però potenciam
comerç perquè sense cap dubte complementa d’una manera
total tot allò que és aquesta branca destinada a aquesta activitat
econòmica.

Quant al de grau superior, que per accedir-hi com saben els
diputats i diputades, es requereix un coneixement fort i bàsic de
la persona que hi accedeix, és a dir, tenir el batxillerat i per
tant, una cultura global suficientment substanciosa, vàrem
creure oportú muntar-ne dos, concretament l’any anterior, un
d’ells en conveni amb la Conselleria de Medi Ambient i l’altre
directament el vàrem muntar nosaltres. El primer de tots és
l’organització natural de recursos paisatgístics, que a causa de
la situació de la comarca de llevant, a les expectatives de tipus
naturals, de recursos naturals que existeixen en aquella zona, es
feina necessari que existissin uns professionals ben preparats,
a efectes de poder cobrir les places que poguessin sorgir en
aquella zona i no haver de recórrer a altres professionals
d’altres indrets de l’Estat, o bé fins i tot, com moltes vegades
passa a altres àmbits a professionals que vénen de la Unió
Europea. Per tant, aquest cicle formatiu de grau superior ha
estat també d’una total acollida, s’ha omplert perfectament la
matrícula i enguany també i és d’una excel�lent acceptació per
part de la zona de Llevant.

Quant a educació infantil, que també es va posar en marxa
l’any passat a la comarca de Llevant, concretament l’Institut de
Manacor Mossèn Alcover, s’ja de dir que entrava també dins
la política de la conselleria poder distribuir dins la diferents
zones de Palma, Manacor, Inca, Menorca i Eivissa una oferta
possible, en aquest cas d’educació infantil, que no existia a la
comarca de llevant i que té també grans expectatives i sobretot
té grans possibilitats. Hem de tenir en compte, el substrat de la
problemàtica que existeix entorn a l’educació infantil i vulguem
o no vulguem està acabant el temps perquè les diferents
escoletes tenguin el seu titulars i és evident que els estudiants
i les persones que estan en contacte amb el món de l’educació
infantil inferior a 3 anys, tenen unes grans possibilitats per
poder col�locar-se aquests titulars. De fet a Palma hem hagut de
duplicar, dins aquesta modalitat, un cicle formatiu nocturn,
degut a les pressions que teníem de, no d’alumnes que
acabessin el batxillerat sinó de persones majors que feien feina
i han hagut de fer una prova d’accés al cicle per poder
desenvolupar aquest cicle i posar-lo en marxa, que també ho
farem en règim nocturn. En total existeixen a la comarca grups,
no em refereixo a cicles, grups- classe que calculam 20 alumnes
per classe. 
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De cicles formatius de grau mitjà existeixen 19 grups i en
el de grau superior 12 grups. En total places ofertes per a la
gent que vulgui accedir aquests estudis de grau mitjà, 380
places i de grau superior 240 places. A més dels aspectes de
cicles formatius, s’ha de dir també que un altre aspecte
important és el de garantia social o iniciació professional, com
també l’anomenam i és no només fan formació professional
aquelles persones que estan titulades amb ESO i Batxillerat,
sinó aquells alumnes que no han pogut aconseguir la titulació
amb Educació Secundària Obligatòria, és a dir, que s’han trobat
amb greus problemes per seguir els seus estudis i d’altra
manera si no els tenien mitjançant ofertes de garantia social o
d’iniciació professional, difícilment els podrien tornar admetre
dins el sistema educatiu, o difícilment entrarien dins el món del
treball sense tenir una mínima qualificació bàsica, que definiria
la qualificació 1, en aquest cas de formació d’iniciació
professional.

S’ha de dir que s’ha passat als instituts, des del 98-99 de
quatre grups d’iniciació professional en 60 alumnes, o places
ofertes, a vuit grups i 120 places ofertes a la comarca de
llevant. Això no només són nombres, sinó que també s’ha de
tenir en compte que d’aquesta manera el que feim és que dins
els instituts, mitjançant les iniciacions professionals, estam
intentant pal�liar connectant-ho amb les Pies (Projectes
d’Integració a Centres), que s’han duit a terme, amb connexió
amb aquests Pies s’han intentat solucionar diferents
problemàtiques que sorgeixen, bé els alumnes absentistes, o bé
els alumnes amb problemes específics, que fan que després
d’haver tengut una atenció específica i concreta
individualitzada amb les Pies, puguin tenir una oferta de
formació professional inicial dins el mateix centre i per tant,
aquesta oferta facilita als equips directius i a la societat en
definitiva de cada un d’aquests pobles que els alumnes que
iniciïn la Formació Professional i no estiguin o bé al carrer o bé
estiguin fent feina d’una manera totalment desqualificada,
perquè hem de tenir en compte que troben feina, però troben
feina d’una manera que hipotequen el seu futur, perquè
realment la seva formació és mínima.

Per tant, aquesta seria l’oferta específica dels cicles de
Formació Professional i també de garantia social que es duen
a terme a la comarca de llevant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llinàs. Donarem la paraula als grups
parlamentaris, o volen un recés, com així permet el Reglament?
No és així. Passam la paraula al Grup Parlamentari Popular,
que és l’autor de la iniciativa. Per 10 minuts té la paraula el Sr.
Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr.
Conseller por las explicaciones que nos ha dado, yo me voy a
permitir hacer algunas consideraciones previas a lo que usted
acaba de manifestar. La primera consideración es que nuestro
grupo parlamentario presentó el escrito de comparecencia, que
por cierto, venía adjetivada como urgente, comparecencia

urgente el día 31 de mayo, después explicaré porque esa
urgencia, pero claro estamos en septiembre, evidentemente ha
habido las vacaciones parlamentarias debidas como marca el
Reglamento, pero nos parecía que usted tendría que haber
tenido una mejor disposición para comparecer antes de que
finalizase el periodo de sesiones.

Se ha referido usted a muchas cuestiones que nosotros
consideramos de interés, pero que en este momento nuestra
preocupación fundamental se centra en los detalles que usted
exponía, de lo que podemos decir las condiciones físicas del
edificio. Hay que recordar por ejemplo, que el Salón de Actos
no dispone de salida de emergencia, por ejemplo, eso es
fundamental y en caso de una emergencia, una evacuación, de
un problema que surja en el Salón de Actos, eso supondría
muchas dificultades. La urgencia de la comparecencia es
justamente por esto, porque con algunas obras pequeñas
durante el verano, no diré de ampliación, ni incluso de mejora,
vamos a llamar a las obras como de pequeña reforma, esto sería
posible, porque las ventanas que dan a la calle no hay (...)
disponen de rejas metálicas. Por tanto, era una cosa fácil de
hacer, no era una cosa difícil.

El edificio no tiene en cuenta la cuestión de barreras
arquitectónicas, hay un pequeño acceso, una rampa en la puerta
de la Avenida Antonio Maura, para salir al patio sin embargo
hay escalinatas, eso son obritas de poco presupuesto que con
una actuación como la que nosotros íbamos a demandar en su
comparecencia de mayo o junio, pues se hubiese podido hacer
durante el verano. No hay ascensores y no existen escaleras de
emergencia, que también es una obra fácil de hacer, escaleras
de emergencia de los pisos superiores, porque si por alguna
dificultad el paso no queda expedito por la escalera de acceso,
pues la de emergencia está para eso, y es que eran obras, como
digo, de poco calado que podían haber hecho durante el verano.

Ha hecho usted referencia al taller de automoción, y es
verdad que el ciclo superior de automoción, que reiteradamente
se ha pedido, y que parece que había suficiente matrícula y
predisposición por parte de la administración educativa, se
podría haber implantado, pero claro, hay circunstancias
derivadas de lo que usted ponía, de la escasez de espacio que
nosotros entendemos. Pero no entendemos porqué el taller de
automoción actualmente no reúne los requisitos mínimos que
exige la Conselleria de Industria a un taller de mecánica. Eso
no lo entendemos. Entendemos que no se puede implantar el
ciclo superior de automoción, por las circunstancias que usted
decía, pero no entendemos que no se puedan reunir los
requisitos en un taller de mecánica, como conozco, porque así
he hablado con los profesores, no me estoy inventando nada.
Por tanto, esa es la crítica que se le puede hacer.

Bien es verdad también que a lo mejor transitoriamente
cabría alguna posibilidad de hacer alguna edificación que
albergase este ciclo, o concertar algún alquiler en algún otro
sitio, porque usted en una carta, bueno, su director general, el
Sr. Gual, en una carta que remite al Ayuntamiento en fecha 10
de julio de este año, después de nuestra petición de
comparecencia -veo que al menos sirvió para algo- dice en el
benentès que és prioritària -usted lo ha explicado- la
construcció del centre d’educació infantil de s’Illot, el de
secundària de Portocristo, etcétera. Es decir, esto casi ya la



554 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 37 / 20 de setembre del 2001

 

culpa ya se le puede echar al Sr. Bin Laden, después de este
conflicto que tenemos a las puertas, de este conflicto mundial.
Solamente faltaba esto, porque largo me lo fiáis, porque si
usted tiene que construir el centro de s’Illot, el de secundaria de
Portocristo, después le tienen que ceder el solar para el edificio,
y tal, Sr. Conseller, en esta legislatura eso no es posible. Hay
que olvidarse en esta legislatura que se pueda construir este
centro, porque queda muy poco tiempo para eso. Yo, lo que sí
le (...) que no eche la culpa al conflicto en fin que tenemos a
raíz de..., porque está de moda también hoy, pues a ese
conflicto, para decir que la culpa es de ese conflicto.

Dicho esto, en lo cual a mi me gustaría sacar de aquí alguna
conclusión hoy al menos positiva de algunas actuaciones
urgentes. Todo lo demás me parece que requiere su tiempo. El
Ayuntamiento de Manacor también ha mandado un escrito que
los terrenos, usted también lo ha explicado y no voy a
reiterarlo, que es algo difícil, que está en la cuestión, y que
posiblemente los pueda ceder en un plazo breve. Pero hay
cuestiones que me permito repetirlas, que son de interés
esencial, que es el tema de las salidas de emergencia, que es el
tema de barreras arquitectónicas, y el tema del ciclo de
automoción, que eso, como digo, teníamos la esperanza en el
mes de mayo que usted destinase una partida de emergencia
para solventar estos problemas.

Desgraciadamente el curso ha empezado, los problemas
siguen siendo los mismos, y no podemos demorarlos a que haya
un nuevo centro construido. A mi me parece -salvo mejor
opinión, que en esto puede haber otras opiniones, pero mejor,
lo dudo mucho- que estas cuestiones hay que abordarlas ya. Y
tampoco puede haber excusa presupuestaria, porque una
pequeña modificación de crédito, para lo que sea el importe de
eso, pues podrían abordarse. Así que confío en que usted tome
nota de estas cuestiones, y podamos, ya no diré este curso,
porque tal vez es difícil, pero algunas cosas sí que se podrán
hacer este curso, algunas de estas cuestiones que son de fácil
resolución, y que implican un gasto pequeño. Muchas gracias,
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Aquesta presidència vol fer una
puntualització. Evidentment vostè té dret a dir el que vulgui, jo
no el puc desdir. El que sí que és cert és que aquesta
compareixença es va publicar al butlletí del Parlament dia 8 de
juny, amb la qual cosa era materialment impossible fer aquesta
comissió abans. El que si és cert és que vostès tenen un
representant a la Mesa, i per una pròxima vegada, ho dic en
benefici d’un millor funcionament, els recoman que facin saber
a la portaveu que tenen a la Mesa que això és tan urgent,
perquè si no, vostè coneix millor que jo com funciona el
Parlament, i no es pot fer d’altra manera. Ho dic perquè és una
cosa que ja he sentit vàries vegades, sobre el mal funcionament.
Aquesta comissió es reuneix cada setmana. Ens podem reunir
a la nit, si els diputats així volen. Però jo, per ser fidel a la
veritat, i perquè això de vostè queda escrit, vull que també hi
quedi això meu, perquè no crec que hi hagi altra manera de fer-
se. 

En qualsevol cas una altra vegada se’n pot parlar, i no hi ha
inconvenient en intentar reunir la Comissió quan vostè vulgui,
i així ho pot fer a través del seu representant. Sí, Sr. Jaén? 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Yo no he criticado, Sr. Presidente, el funcionamiento de la
Mesa de la Comisión, en absoluto. Yo he dicho que he
presentado un escrito el 31 de mayo, de una comparecencia
urgente. Y aunque se hubiera publicado el 8 de junio,
estábamos en periodo parlamentario, el 9, el 10, el 11, el 12 de
junio, el 13 de junio, hasta el 15 de junio había un día, porque
había estas cuestiones que antes exponía. En modo alguno he
criticado, por supuesto, ni a nuestra compañera en la Mesa ni
a ningún miembro de la Mesa. Yo he hecho una observación,
que era una comparecencia urgente, creo que la primera o la
segunda que el Grupo Parlamentario Popular ha pedido. Y creo
que estaba justificada esa petición de urgencia. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Per acabar la qüestió, com que les
sol�licituds es fan a la Mesa al Parlament, no al Govern, sinó
que es canalitza a través de la Mesa, doncs li preg que ho faci
a través del representant que té a la Mesa, per a un millor
funcionament. No ho dic com a retret, sinó per a un millor
funcionament.

Passam la paraula, per tant, al Grup del PSM... Ah, bé,
perdoni, Sr. Conseller, pot contestar individualment o en
conjunt, com vostè vulgui. Espera al final. Per tant, el Sr. Buele
té la paraula per un temps de deu minuts. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí, seré molt breu, Sr. President. Moltes gràcies.
Simplement és per agrair que el conseller d’Educació i Cultura
hagi volgut comparèixer en aquesta cambra, que hagi vengut el
director general, Sr. Bartomeu Llinàs, i per agrair tot el que ens
han comunicat respecte d’aquest tema, i els volem encoratjar a
continuar en aquesta línia política que estan marcant en el camp
de la Formació Professional a les Illes Balears.

Sí que volem dir que si és cert que a hores d’ara es troben
situacions lamentables, no hi tenen res veure amb el Sr. Osama,
sinó que sí té a veure amb l’actuació del Govern del Partit
Popular, que no s’hi va aplicar amb la diligència que caldria
perquè això avui no es trobàs en una millor situació. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Per part de Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Molt breument, per fer una reflexió genèrica sobre Formació
Professional. Primer de tot, estam parlant d’una comarca que
deu tenir actualment, segons dades de juliol de l’any 2000,
proporcionades pels propis ajuntaments, 80.569 habitants -he
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de dir aquesta precisió pels amics que han fet la suma. Seria de
mal gust no fer aquesta precisió de població- dins una comarca
que té una activitat econòmica que està pujant. Per tant, creim
nosaltres que s’ha de fer un plantejament bastant global, tenint
en compte dos factors: primer de tot, que la petició, o
l’augment de petició de Formació Professional anirà en
augment en aquesta comarca, per tant hi ha d’haver una
previsió de futur; i segona, que ha d’estar relacionada,
òbviament, amb l’activitat econòmica que allà es du a terme -
això ja ho veig que sí-; i, per què no dir-ho? Jo crec que la línia
que du la Conselleria és la correcta, i llegint una resolució de
dia 26 de juliol, quan la Conselleria diu, o dóna, o obre el
termini perquè els professors de Formació Professional facin un
període de relació amb les indústries, o amb les activitats
econòmiques que (...), jo crec que és la millor actuació que es
pot fer. Per què? Perquè si no relacionam els temes de formació
amb l’activitat econòmica, són (...), no seria efectiu.

Per tant, el plantejament global de flexibilitat, augment
d’oferta, probablement en el curt termini, o en el termini mig,
sobretot tenint en compte, segons les paraules que ha fet
avinent l’Hble. Conseller, que hi havia molts de matrimonis
joves, amb un augment de població per matrimoni jove, que
açò és importantíssim. Per tant, a nosaltres ens preocupa la
contestació que pot tenir, o l’oferta que pot tenir de futur, i la
coordinació que hi pugui haver amb el sistema productiu, a més
de la bondat de l’educació.

Però sí que és ver que s’ha de plantejar qualsevol qüestió -i
aquesta de Formació Professional també- d’una forma global,
que si nosaltres feim des de l’anàlisi d’un institut, o l’oferta
d’una comarca de la Formació Professional, en qualsevol indret
li trobaríem mancances. Si agafam Menorca, segurament que
en trobarem. Si agafam Eivissa també, o es Pla, o Palma, o la
que sigui. Per tant, hi ha d’haver un plantejament global.

Jo crec que, òbviament la població de llevant té aquestes
dificultats que expressen, i no dubt que la conselleria farà el
possible per solucionar-les, però amb un ordre de prioritats
prèviament establertes, que ho ha de determinar la conselleria,
que és la que sap i té el control de la situació efectiva de
l’oferta de Formació Professional a qualsevol indret.

Fins aquí devora creim nosaltres que, pel que sembla, en
aquests dos anys hi ha suficient criteri perquè no es produeixi
una situació que es produïa en el passat, i no em referesc al
Partit Popular, sinó als sistemes autàrquics quan els
procuradors en Corts o els alcaldes se n’anaven a Madrid a
aconseguir un aeroport, o a aconseguir un hospital, o a
aconseguir una escola. No es tracta d’un instrument de favors
ni de pressions que es pugui fer sobre la política que du a terme
la conselleria. Nosaltres creim que si destria i s’estableixen
unes prioritats de les necessitats de Formació Professional, n’hi
ha que en sortiran beneficiats, perquè la situació seva és de
conflicte, o és baixa, o és criticable, o és dolenta; i n’hi haurà
uns altres que tenen ganes de millorar la seva situació que en
poden sortir lleument perjudicats o no satisfets en les seves
aspiracions. Però òbviament açò sempre és l’opinió del que està
en un indret determinat, és localista sempre, no és global.
Nosaltres creim que la política global de Formació Professional
és correcta. Creim que és tal vegada de totes les ofertes la que
necessita una no diré legislació, però sí que tal vegada un

desembarcament de diners més important, perquè de cada
vegada més la suficiència professional serà una exigència de
vida dins la societat en què vivim. Em referesc que hi ha països
d’occident, que pertanyen a la Unió Europea, que fins i tot per
ser botiguer t’examinen, a veure si tens condicions o no en tens
per fer aquell ofici o tenir aquella professió determinada. Dic
botiguer i tal vegada és una cosa més específica que no ve al
cas.

També creim nosaltres, i d’açò n’estam totalment a favor,
de donar als alumnes que tenen dificultats per seguir
l’ensenyament, que a tots els instituts d’ESO sabem que n’hi
ha, perquè estan més motivats per entrar dins el món de la feina
que per l’estudi, que tenguin a través de (...) una alternativa que
estigui d’acord amb els seus interessos de fer feina, però que a
la vegada no els desvinculi totalment d’un procés de formació
que millorarà, si millora la formació, podran millorar l’estatus
com a treballadors que puguin tenir dins la societat. En aquest
sentit nosaltres donarem suport a aquesta política. Entenem
perfectament la situació de la comarca de Llevant, però té la
mateixa importància que qualsevol situació que pugui tenir de
mancances qualsevol comarca d’aquesta comunitat autònoma,
i estam convençuts del bon criteri de la Conselleria per donar
solució a aquests problemes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller, pot respondre als diputats.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Dues qüestions prèvies d’entrada: El Sr. Jaén ha dit que jo
havia manifestat poca disposició per comparèixer per tractar
aquest tema. Jo he comparegut immediatament després d’haver
estat convocat, com pertoca, i li recordaria que possiblement a
l’anterior període parlamentari em va sortir una mitjana de
compareixença quinzenal. Per tant, no serà un problema de
tenir poca tendència a respondre les sol�licituds de
compareixença que pugui fer el Grup Popular.

I segona cosa: Li don la meva paraula que la pròxima
vegada que vegi personalment el professor que li ha fet la llista
de deficiències, el felicitaré, si bé li diré que malauradament
l’ha guardada massa temps a dins la butxaca, aquesta llista de
deficiències, perquè exactament igual que aquesta l’hagués
pogut presentar al Sr. Romero quan era el delegat provincial
del Ministeri d’Educació i Ciència, dependent del Partit
Popular, gestió estatal; i també l’hagués pogut presentar al Sr.
Ferrer, quan a partir de dia 1 de gener del 98 ja han transferit
l’educació, i el Sr. Ferrer la gestiona. Amb un afegit, que a més
d’aquesta llista, el professorat del centre probablement hauria
afegit una altra qüestió, que era l’angoixa que experimentaven
perquè no sabien la bona salut de l’edifici, i si realment l’edifici
estructuralment estava en condicions o no. Com a mínim,
aquesta qüestió ja l’hem resolt nosaltres amb un informe del
tècnic de la conselleria, que ha deixat clar que per aquí no hi ha
problema com a mínim.

D’altra banda, vostè presenta tota aquesta llista, i diu que
arreglar tot això no costaria res, seria molt ràpid. Això, em
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perdonarà, jo entenc que vostè com a portaveu parlamentari
faci aquestes afirmacions, però ja crec que el conec prou, i sé
el grau de coneixement que vostè té del sistema educatiu, i dels
centres docents, com per saber que això no és així. Fer tot
aquest caramull d’intervencions a l’edifici de Na Camel�la,
talment com és l’edifici de Na Camel�la, costaria molts de
milions de pessetes, que més a més, en una perspectiva que
tanmateix no acabaríem resolent definitivament res, els nostres
tècnics, els tècnics de la conselleria fa temps que han descartat
i han vist que aquest no és un camí d’intervenció, perquè
tanmateix seria una inversió entre cometes estèril.

Evidentment no voldria deixar passar l’ocasió per esmentar
la gran quantitat de barreres arquitectòniques que s’han llevat
durant aquests dos anys. No es fa cap intervenció a la qual el
tema de les barreres arquitectòniques pugui ser solucionat que
no se solucioni; i a més a més moltes de les intervencions que
s’han fet durant aquests dos anys han estat intervencions
orientades a garantir majors quotes de seguretat als centres. Per
tant, són dues prioritats claríssimes de la conselleria.

Ara bé, tot això que vostè ha llegit, i que li va traspassar
aquest professor, al qual jo felicitaré pel detallisme de la seva
llista, són coses que ja existien als quatre anys anteriors, i fins
i tot abans dels quatre anys anteriors, perquè el problema de Na
Camel�la és un problema gairebé etern dins l’Administració
educativa de les Illes Balears, i ara per primera vegada hi ha
una administració que ha marcat un futur cap al qual anar, i
evidentment fer equipaments docents és una cosa molt
complexa, vostè ho sap. Per fer un centre docent d’una certa
envergadura, molt difícilment te’n surts amb manco de dos
anys: cercar solar -a Manacor el tema del sòl utilitzable per
construir un equipament, en fase com estan d’elaboració de les
normes subsidiàries, etcètera, no me n’entenc d’aquest tema,
però crec que no deu ser gaire fàcil-, el tema del projecte
arquitectònic, el tema de contractació de les obres -el cas de
l’institut del Port de Pollença, que s’ha començat a construir
aquesta mateixa setmana passada; s’ha hagut de convocar tres
vegades concurs de contractació d’obres-. 

Per tant, jo tenc l’obligació de no aixecar falses
expectatives, i si vostè vol alimentar els plantejaments que no
toquen de peus a terra de cara a resoldre la qüestió de Na
Camel�la, en té tot el dret del món, però s’equivoca, perquè
tanmateix això dat i beneït no té retorn més que tenir una certa
dosi de paciència els ensenyants i els equips directius de Na
Camel�la, i així els ho he dit, sense cap problema ni un de dir la
veritat tan clara com és.

D’altra banda, una altra cosa que em sorprèn, Sr. Jaén, és
que sent tan conscients de les deficiències de Na Camel�la i
d’altres equipaments docents de les Illes Balears, siguin vostès
capaços d’haver acceptat les transferències que acceptaren. És
a dir, és que accepten unes transferències com si el mapa
escolar de les Illes Balears ja fos un mapa tancat, acabat, sense
cap expectativa de creixement, amb un parc d’edificis
immillorable, perquè fins i tot la quantitat que arriba com a
transferència amb el traspàs, que són uns 600 milions de
pessetes, no bastava per pagar les qüestions pendents de
pagament de centres escolars que havien construït ajuntaments
a compte de les quantitats que després els abonaria
l’Administració educativa. Per tant, intentem ser rigorosos;

vostès són un partit de govern, han governat 16 anys aquí,
tornaran a governar no sé quan, però segur que tornaran a
governar, aviat o tard, però tornaran a governar, governen a
molts de llocs de l’Estat, governen a l’Estat. Per tant, se suposa
que vostè té l’obligació de tenir un plantejament de rigor quan
parlam d’educació. I francament, crec que fent aquesta llista i
dient “si no ho resols és perquè no et dóna la gana o perquè no
en saps més”, etcètera, és ser molt poc rigorós.

Afortunadament, jo estic ben convençut que els docents de
Na Camel�la, que han anat millorant la seva situació com a
docents, en base a tota una sèrie de mecanismes que s’han anat
introduint -el director general parlava del Pies-, una millor
distribució entre els centres de secundària de l’alumnat, entre
els centres de secundària de Manacor de l’alumnat de
secundària, i això ho reconeixen els professors de Na Camel�la,
estic ben segur que són capaços d’entendre que, entre cometes,
les deficiències de Na Camel�la no es resolen d’un dia per
l’altre, sinó que exigeixen un cert temps. I com que estic segur
que pensen així, em reafirm en la situació talment com és i en
el calendari que d’alguna manera la Conselleria té establert en
relació a Manacor.

Respecte al Sr. Buele, simplement agrair-li que hagi
percebut aquestes informacions com unes informacions que
ajuden que tots els diputats tenguin una visió sobre el sistema
educatiu. I respecte de la intervenció del Sr. Tirs Pons, dir-li
que ell parla de previsió de futur en relació als estudis de
Formació Professional, efectivament això és importantíssim, i
pensam que aquesta previsió de futur sobretot es concretarà
amb l’elaboració del mapa escolar de Formació Professional
que durant aquest curs escolar s’elaborarà, i en el qual no tan
sols es farà una descripció de l’oferta existent i dels centres
existents, i dels cicles formatius existents, sinó que també es
farà una prospectiva d’allò que creim que és necessari anar
introduint en propers anys.

Ha esmentat el tema de la visió global. Jo crec que
efectivament hem de tenir una visió global de comarca, d’illa,
i fins i tot de globalitat d’Illes Balears, perquè hi pot haver
determinades especialitats que, per exemple, només
s’imparteixin a una illa, hi ha alguna especialitat que només
s’imparteix a Menorca en aquests moments, i hi van alumnes de
les diferents illes, i altres a Mallorca i també vénen alumnes de
les altres illes a fer cicles formatius de grau superior.

I després el tema de la coordinació amb el sistema
productiu, evidentment això és bàsic. Una cosa que hem
intentat molt és donar resposta precisament -i això ho ha indicat
el director general- a les necessitats diríem de l’economia real
de les Illes Balears, i això ve donat per la creació d’alguns
cicles molt específics que van destinats a això; i després
permanentment la Conselleria està en contacte amb les entitats
empresarials, amb les quals tenim establerts múltiples convenis
de col�laboració, i jo diria que tant amb la Caeb com amb la
Pimem, com Afedeco, com la Cambra de Comerç, etcètera,
compartim un objectiu comú, que és anar trobant de cada
vegada més alumnat disposat a cursar cicles formatius de grau
mitjà i superior, que encara continua sent un problema a les
nostres illes, perquè el director general deia que a determinats
cicles hi ha molts de clients, però a d’altres és molt difícil
trobar-ne, perquè encara no hi ha un grau suficient de
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mentalització entre l’alumnat i els pares, que invertir en estudis
de cicles formatius és rendible, altament rendible en termes de
futur econòmic, personal i familiar. Això encara no s’ha acabat
d’entendre, i a algun cicle no és gens ni mica fàcil trobar
alumnat, i per tant hem de continuar insistint en la promoció
d’aquests estudis, de cara a aconseguir seduir un nombre major
de ciutadans adolescents perquè s’apuntin a aquests cursos.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de contrarèplica el Sr. Jaén
té la paraula per cinc minuts. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, dicen que hay
tres profesiones que son las que tienen que interpretar los
sentimientos. Una de ellas son los psiquiatras, evidentemente;
otra son los padres, i otra son los políticos. Son las tres
profesiones que interpretan los sentimientos. Yo he
interpretado los sentimientos de nuestros concejales en el
Ayuntamiento de Manacor. He interpretado los sentimientos no
de un profesor solo, el cual su servicio de espionaje parece que
lo tiene identificado, sino también de algunos otros profesores
del centro. Y lo he interpretado, y la petición que se me ha
hecho, se me hizo en su momento, era ésta, y esta petición la
consideré razonable, o me dio esa impresión.

Ya veo que el tema del conflicto a las puertas que tenemos
mundial afortunadamente no ha salido, pero usted me remite
ahora al Sr. Romero. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga?,
pues con más razón, si hace cuatro años esos problemas
existían ya, usted está obligado a abordarlos. Porque pasarán
otros cuatro años y usted no los habrá solucionado. Con más
razón, porque son problemas añejos. Por esa razón misma,
usted debiera abordarlos.

Yo venía aquí con el espíritu y con la intención de que usted
reconociera esas deficiencias, que por cierto, en un escrito que
va dirigido al alcalde del Ayuntamiento dice a la reunió es va
fer palesa la manca d’espai per poder impartir cicles
formatius, així com altres mancances d’infraestructura:
gimnàs, instal�lacions esportives i llocs per a esplai. ¿Qué ha
hecho usted de esto? Esto en el curso 99-2000. ¿Qué ha hecho
usted, de estas mancances? Pues no ha hecho nada.

Mire usted, yo le he enumerado una serie de deficiencias.
Abrir el hueco correspondiente en una pared e instalar una
puerta de emergencia, yo no soy ningún técnico en la materia,
pero vamos, eso no debe suponer una inversión exagerada para
que, si hay algún problema, que ojalá no ocurra nunca, los
alumnos puedan salir por esa puerta de emergencia. Yo creo
que eso no es una gran obra, que exija una inversión, como
digo, y un tiempo excepcional. Es abrir un hueco en la pared,
supongo que habrá que poner una viga con la resistencia que
los técnicos tengan que decir, y una puerta de estas que se
abren desde dentro, y punto. Eso no es una obra difícil de
hacer. Usted sigue teniendo el salón ese de actos sin salida de
emergencia, ya lo sabe, sin salida de emergencia.

Yo me he referido a barreras arquitectónicas, y no he
querido entrar en el tema de los pisos, porque hay unas barreras
infranqueables. Yo eso sé que es una obra mucho mayor. Y no
he hablado de instalar ascensores, no le he pedido que instale
ascensores, le he pedido que arregle las barreras más sencillitas
de resolver, en la puerta de la calle que da a la avenida Antonio
Maura. Para salir al patio hay escalinatas. Usted ha arreglado
una parte, lo que se ve; pero lo que no se ve, no lo ha arreglado.
Es como la mala criada, que limpia lo que se ve, o lo mete
debajo de la alfombra. Por tanto, arregle usted también, por
favor, esa cuestión, que es una obra ínfima. Eso es una cosa
casi ridícula, que hablemos aquí de eso.

Y luego le he hablado de las escaleras de emergencia, que
eso es una obra menor también, en el sentido de la cuantía,
porque las escaleras ya vienen prefabricadas prácticamente, y
lo que es obra, obra, hay que abrir los huecos correspondientes
e instalar las escaleras de emergencia, de los pisos superiores.
La inversión, sin duda, ha de ser mucho mayor, pero hay que
hacerlo así. Y usted sobre esto, problemas que reconoce que
existen en el 99, que usted se va a ir de la Conselleria cuando
acabe el mandato, o cuando corresponda, o cuando tenga que
marchar de la Conselleria, y yo le deseo que esté hasta final del
año 2003, parece que si el conflicto ese no va a más, va a
aminorar todo, pues entonces usted se va a marchar y no habrá
resuelto nada de esto. No habrá resuelto nada. Nada.

Por tanto yo lamento muchísimo esos problemas que se
arrastran desde años anteriores y usted, en primer lugar casi no
lo reconozca, porque en fin ha hecho algunas disgresiones y ha
minimizado los problemas y ha dicho no sé que. Esos
problemas, usted no los reconoce, pero existen y veo que no
hay ni voluntad política, ni compromiso de abordarlos, yo lo
lamento mucho, pero esa es la conclusión que me llevo hoy
después de esta comparecencia, que usted problemas añejos
que se están pudriendo, no los quiere abordar, no de las culpas
una vez más..., en fin, porque nosotros podemos dar las culpas
al PSOE, que gobernó 16 años. Yo creo que en esto de las
culpas podemos llegar hasta los cartagineses, ¿verdad? En fin
yo creo que esto no nos lleva a ningún sitio. Yo lamento mucho
que su comparecencia no sirva para nada, la comparecencia de
hoy el interés especial estaba en el Instituto en concreto, en
estos problemas que usted quiere minimizar y que nosotros no
lo minimizamos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sr. Conseller pot intervenir. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament Sr. Jaén hi ha el perill que una compareixença no
serveixi absolutament per res, si el diputat com és el seu cas
que ha sol�licitat la compareixença ve amb una espècia de guió,
que pura i simplement ha de recitar per satisfer algú que li ha
transmès la informació i posar-li enviar el Diari de Sessions i
dir, veus que vaig fer allò que em vares dir que fes i és incapaç
d’encaixar la informació i les xifres que li transmeten a la
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compareixença i fer-ne una certa digestió dialèctica de totes
aquestes xifres, evidentment no serveixen per res les
compareixences.

Però jo aprofitaré el tros que queda d’aquesta
compareixença, per dir-li algunes coses més, supòs que no
serviran per res, però com a mínim serviran per contrarestar
això que vostè ha dit. Vostè diu que en dos anys no hem fet res,
no ha escoltat abans que ja li he dit que ja hem invertit 352
milions de pessetes per millorar el parc dels edificis escolars de
Manacor, no ho ha escoltat? Es creu que tots aquests problemes
els hem creat nosaltres, la reforma general que ha tengut el
Mossèn Alcover també la podria haver feta el Sr. Romero i el
Sr. Ferrer, podria haver fet la reforma estructural d’Es Canyar
el Sr. Romero i el Sr. Ferrer i no la varen fer, podria haver
posat l’ascensor al Mossèn Alcover i no el va posar i en el cas
de les teulades de l’Antoni Maura, això sí que ho varen fer,
però ho varen tan malament que dos anys després d’haver
finalitzat les obres s’han hagut de canviar totalment altra volta
les teulades i aquesta conselleria ha hagut de tornar assumir
aquesta inversió.

Em parla que no s’ha fet res, vostè no sap que aquest que
aquesta majoria municipal del PP que va governar els quatre
anteriors a l’Ajuntament de Manacor, que segons vostè està
molt preocupada que li ha transmès a vostè aquest estat de
preocupació, gairebé elèctric que ha fet que vostè avui
presentés tota aquesta informació, va ser capaç en quatre anys
de trobar un solar per poder construir el Centre Públic de
S’Illot? Que sí ha trobat l’actual majoria municipal de Manacor
i aquesta conselleria n’ha realitzat el projecte arquitectònic i el
proper mes sortirà a concurs públic les obres, per favor, hem de
ser un poc seriosos, que ja tenim una certa edat tots. El cas de
Na Camel�la és un cas que té dificultats objectives enormes,
que no s’arregla, per ventura és la diferència entre una
Administració rigorosa i una Administració que fot quatre
capes de pintura amb un pinzell gruixut per rentar la cara, en
una intervenció purament epidèrmica. Nosaltres comèdia no en
farem amb Na Camel�la, allò que farem serà intentar aplicar
aquest calendari possible i és cercar el solar, encarregar el
projecte arquitectònic i això és realment el que volen els
professors de Na Camel�la, n’estic ben segur, perquè els
professors de Na Camel�la el que no volen són més pagats
foradats, sinó una solució definitiva a un problema que tenen de
centre que fa molts d’anys que dura i no és una qüestió d’un
curs més o manco arreglar-ho, sinó arreglar-ho definitivament
bé i per sempre.

 Per tant, Sr. Jaén un poc de serietat, sigui capaç de
reconèixer el que s’està fent a Manacor i les expectatives per
fer i situï el cas de Na Camel�la dins aquesta globalitat, perquè
això és el que permet que les compareixences siguin útils i les
compareixences sobretot haurien de ser el resultat d’una certa
interrelació dialèctica d’informacions i d’opinions d’uns i altres
i no una espècia de recitar de memòria el paper que hem pogut
aprendre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, agrair-li la seva presència aquí, com
també la del Sr. Llinàs el seu director general. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia avui i no havent-hi més
assumptes aixecam aquesta sessió.
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