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EL SR. PRESIDENT:

...disculpes pel to de veu.

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí, Sr. President. Francisco Molina en sustitución de Jaume

Tadeo.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned en substitució de Pilar Costa.

I. Compareixença RGE núm. 1104/04, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura, per tal de presentar el nou Institut

Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals

(IBISEC).

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en la compareixença de l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura, solAlicitada pel Govern de les Illes

Balears mitjançant l’escrit RGE núm. 1104/04, per tal de

presentar el nou Institut Balear d’Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals, IBISEC. Assisteix l’Hble. Sr. Francesc

Fiol i Amengual, conseller d’Educació i Cultura, acompanyat

pel director general Sr. Rafel Bosch i pel cap de Gabinet

Sebastià Barceló, als quals també volem donar la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral

sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

comparesc en aquesta comissió amb caràcter voluntari per

explicar als dignes representants dels diversos partits una

qüestió que és estratègica per al Govern de la comunitat

autònoma, molt important crec que per al conjunt dels

ciutadans, i d’interès per a aquesta parlament, com és natural,

i a posta em present aquí i intentaré d’una forma succinta donar

una idea i quina és la pretensió de posar en marxa l’IBISEC,

aquest institut balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals, que pretenem que sigui l’instrument jurídic que ens

permeti impulsar els projectes de dotació d’infraestructures i

manteniment de les escoles, dels instituts i també d’algunes

instalAlacions culturals que pugui ser necessari construir.

Naturalment aquest institut té una sèrie de vicissituds,

algunes que ja són conegudes per vostès, però sí que

esquemàticament vull comentar. La Llei d’acompanyament dels

pressupostos d’enguany d’aquesta comunitat habilitaven el

Govern per posar en marxa una institució pública d’aquestes

característiques, i vull assenyalar que, subsegüentment, dia 16

de gener del 2004, publicat al Butlletí de 27 de gener del 2004

apareix el Decret 4/2004, de 16 de gener, de creació d’aquest

institut. Naturalment no els contaré l’exposició de motius, prou

coneguda, però sí que m’agradaria aturar-me com a mínim a

l’article primer, que defineix un poquet quina és la constitució,

denominació i naturalesa d’aquest institut.

Amb la denominació Institut Balear d’Infraestructures i

Serveis Educatius i Culturals, IBISEC, i a l’empara del que

disposa l’article 1.b).1 de la Llei 3/89, de 29 de març, d’entitats

autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, es crea una empresa pública amb

la naturalesa d’entitat de dret públic, amb personalitat jurídica

pròpia i plena capacitat d’obrar, que sotmetrà la seva actuació

a l’ordenament jurídic privat, sense perjudici de la seva

submissió al dret administratiu en aquells supòsits en què la

legislació vigent així ho disposi. L’institut gaudirà d’autonomia

funcional i de gestió i restarà adscrit a la conselleria competent

en matèria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,

que exercirà el control d’eficàcia de la seva activitat.

Bé, aquesta, també, declaració d’intencions però al final

definició ens explica un poquet quina és la naturalesa jurídica,

i conté també l’explicació de fons de la creació d’aquest

institut. La pretensió no és altra que aconseguir un instrument

jurídic que ens doti de la capacitat de gestió, de l’agilitat de

gestió per impulsar la contractació d’obres, per impulsar el

manteniment de les instalAlacions, fonamentalment educatives,

i fonamentalment d’educació, diguéssim, obligatòria. Llavors

si volen faré també un apunt, puc fer un apunt sobre qüestions

culturals i sobretot també sobre educació universitària, que

també naturalment l’IBISEC hi pot tenir en un moment

determinat una certa projecció, però el que m’interessa avui és

explicar un poquet aquesta naturalesa jurídica.

Naturalment, per tant, la principal funció d’aquest institut

és agilitar la contractació d’obra pública, és impulsar un pla

d’infraestructures, i aquest pla d’infraestructures vull dir que

està extraordinàriament vinculat al que és, diguéssim, el pla del

mapa escolar, que en un 95% pràcticament..., en fi, donar

percentatges sempre és un poc arriscat, però vaja, més o menys

és el mateix mapa escolar que existia abans que entràs aquest

govern. Hi ha hagut algunes modificacions, certament, com

saben molt bé vostès, a causa de moviments de població que

tots coneixem, però essencialment hi ha una gran similitud

entre el mapa escolar que ens vàrem trobar i el que en aquests

moments estigui en vigor. I per al desenvolupament d’aquest

pla i per al compliment d’aquest pla naturalment en termes de

celeritat i d’eficàcia es crea aquest institut.

Té, insistesc, perquè crec que val la pena dir-ho, dos

objectius grosso modo; uns serien els objectius operatius, és a

dir, la consecució d’aquest pla d’infraestructures en uns termes

temporals que diguem fossin realistes, al mateix temps que

donassin satisfacció a les necessitats i la demanda existent. De

res no ens serviria poder desenvolupar un pla d’infraestructures

a 15 anys vista quan la nostra demanda immediata és de molta

necessitat i de molta emergència; per tant necessitat aquesta

agilitat immediata. I té un altre segon objectiu, que és financer,

és a dir, que és la capacitat de generar crèdit i la capacitat

d’impulsar la contractació a través d’aquest crèdit d’un institut

que, tot i que està sotmès a molts de controls, entre ells el

control parlamentari, com és natural, com és obligat que sigui,
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té la capacitat de maniobra i la capacitat d’incidència

mitjançant la utilització dels mecanismes del dret privat i del

dret mercantil per llençar amb la rapidesa necessària, sotmès

naturalment als principis, com he llegit al començament, de

legalitat i de control i de concurrència, les obres que siguin

necessàries.

Per tant aquest objectiu financer és el que permetrà que

aquest pla d’infraestructures i els objectius subsegüents que

puguin existir tenguin suport financer, estiguin garantits

financerament, i naturalment, si no tenim capacitat de posar en

marxa crèdits, naturalment no tenim capacitat de contractar i no

tenim capacitat d’executar. 

En aquest sentit en els pròxims anys, quan estigui ja en

funcionament com està ara l’institut, els mateixos pressupostos

de la comunitat contendran un aval innominat amb un límit

d’endeutament a favor d’institut. Enguany s’emprarà un

mecanisme distint, enguany vostès saben que hi ha un aval

innominat de fins a 50 milions d’euros per al conjunt de la

comunitat autònoma, perquè així està prescrit en els

pressupostos de la comunitat, i calculam en aquests moments

-no és un tema completament tancat- calculam tancar al voltant

de 12 milions d’euros enguany a favor de..., contra aquest

crèdit en aquests moments innominat, per fer front, primer, a

plurianualitats d’obra pública que ja està en marxa, i llavors a

la contractació de nova obra pública d’aquí a final d’any. Per

tant creim que ens movem dins aquest marc que és incloent

també el manteniment, que és un tema que també formarà part

del pool de competències i de feines, com indica el decret, que

té aquest institut.

Per tant estam en aquests moments a uns moments de

començament de les operacions d’aquesta societat. Aquesta

societat no vull tornar sobre el tema de la naturalesa jurídica

perquè ja l’he explicat; si vull que aturar-me un moment en el

tema del personal d’aquest institut. En un percentatge molt

elevat és personal ja de la mateixa administració adscrit a la

Conselleria d’Educació que queda sotmès a aquesta empresa i

dependent d’aquesta empresa, tot i reservar el mateix estatus de

funcionari que tenen les persones que en aquests moments hi

queden adscrites. Per tant realment per a ells no suposa un

canvi, en fi, en principi no suposa un canvi de situació

professional, només es produeix una adscripció funcionarial a

un institut distint que la mateixa conselleria. I llavors hauran

d’anar sortint tota una sèrie de places laborals on la majoria,

pràcticament totes, si no totes un 95% llarg, tenen components

tècnics; em referesc a aparelladors, a gent que estigui dins el

món del disseny d’aquest tipus de projectes, perquè pensam

també que en gran part de l’obra es pot fer el projecte previ,

com a mínim, dins la nostra administració, tot i que contractem

també a fora.

Aquest esquemàticament és el funcionament del que serà

pròpiament l’institut. Però volia també aprofitar la meva

compareixença avui aquí per donar algunes dades que a més els

entregarem ara, si són tan amables, un CD i un petit fulletó

ilAlustratiu. Si vol repartir, per favor, als diputats aquest

compacte..., on podran veure un poquet quin és el plantejament

que hi ha d’aquest pla d’infraestructures. Nosaltres pensam que

aquest pla, que conté dos mandats distints, un mandat que

acabaria aquesta legislatura i un segon mandat la següent

legislatura, pretén, insistesc, donar resposta a la demanda que

existeix, i pensam que podríem ser capaços de prioritzar amb

raons d’urgència, que vénen molt determinades en el mateix

mapa, les coses que són més importants i altres, tot i que són

necessàries, tenen capacitat de moment i poden esperar una

segona legislatura per a la seva execució.

El conjunt del pla s’acostarà en el moment final

aproximadament als 210 milions d’euros, i es preveuen un total

de 200 actuacions. Les actuacions, dins aquest mateix

document que tenen em pareix que hi ha un petit tríptic, si no

m’equivoc, a més del compacte, que de qualque manera

esquemàticament explica quines són les principals

consideracions a fer, i dividim entre centres nous i ampliacions.

En centres nous faríem 39 colAlegis públics en total, dels quals

29 estarien a l’illa de Mallorca, 3 a l’illa de Menorca i 7 a les

illes d’Eivissa i Formentera; 12 nous instituts a l’illa de

Mallorca, 2 a l’illa de Menorca i 4 a Eivissa i Formentera, la

qual cosa fa, tot sumat, un total de 57 nous centres a les Illes

Balears en aquest doble període que he indicat. Ampliacions,

n’hi hauria un total de 80, ampliacions i grans reformes,

s’entén, 63 a colAlegis de primària i 17 a instituts. 

Llavors no vull deixar de dir que hi ha altres obres lligades

al món de l’educació i també de qualque manera al món de la

cultura, com pugui ser el Conservatori Professional de Música

d’Eivissa, que és un projecte que ja està relativament, com a

projecte, avançat, hi va haver unes dificultats operatives

consistents en el descobriment d’un poblat prehistòric, i això va

obligar a una reforma de tot el projecte, però en aquests

moments comptam amb la bona voluntat manifestada pel batle

d’Eivissa de poder aconseguir la legalització de la reforma que

hem fet al projecte perquè pugui anar endavant, i per tant estam

en molt bona disposició, crec, per poder aprovar definitivament

aquest projecte. L’ampliació del Conservatori Superior i

Professional de Palma, vinculada a la resolució d’un contenciós

que existia entre el Govern balear i l’Ajuntament de Palma, que

en aquests moments podem dir que està pràcticament resolt.

L’Escola Superior de Disseny com una necessitat emergent, i

l’ampliació de l’Escola Oficial d’Idiomes, només per citar

alguns d’aquests projectes.

Per tant també, a un segon nivell, que encara no està del tot

madur però que hi estarà abans de l’estiu perquè està molt

avançat, llençaríem un pla d’infraestructures de més llarg

termini de caràcter universitari amb demandes molt variades:

des de la immediata, necessària i urgent reforma, que jo esper

que es pugui posar en marxa aquest estiu, de la facultat de

filosofia i lletres, al campus universitari, passant per diversos

estadis de demanda que existeixen a la universitat de

construcció tant d’edificis per a despatxos, per a estudi,

docència -també- i per a investigació per als mateixos

professors i catedràtics de la universitat, i també la resposta a

altres demandes que estan dins el pool de necessitats que té la

nostra universitat, acabant, ja a més llarg termini, amb la

biblioteca de la universitat, que és una històrica, antiga i cara

reivindicació que tenim des de temps immemorials damunt la

taula. Però aquest segon pla naturalment encara no està tancat

del tot, tot i que està molt avançat, i jo esper en un futur

pròxim, després de Pasqua però abans de l’estiu, poder venir a

explicar també aquest pla d’infraestructures universitàries que
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en aquests moments, insistesc, no està completament tancat

però molt avançat.

Per tant en el document que tenen, em sembla, si no

m’equivoc, em corregiran els colAlaboradors que avui

m’acompanyen tan amablement, trobaran les intervencions per

municipis, si no m’equivoc, en el compacte trobaran per

municipis i també pel tipus de centre, i també més

detalladament el tipus de reforma. Naturalment hi ha...,

nosaltres pensam que es farà almenys una intervenció en aquest

període dins aquest pla d’infraestructures a cada municipi, i no

quedarà cap municipi de les Illes Balears que no gaudeixi de

qualque tipus de reforma; naturalment en alguns casos és una

infraestructura nova i això sempre és més rellevant, i en alguns

altres serà una petita reforma que sempre té menys importància,

però que també no deixa de ser necessària.

Pretenem, per tant, així, posar a l’alçada de les necessitats

educatives de les Illes Balears unes infraestructures que són

molt necessàries i molt rellevants.

Naturalment aquest pla d’infraestructures, que se suporta

damunt crèdit a llarg termini que anirà contraent la comunitat,

obeeix al principi de desplaçar el deute durant un temps llarg

perquè és en aquest moment que tenim les necessitats, i té certa

lògica que aquesta necessitat que hem de resoldre aviat i en

aquests terminis més o menys peremptoris sigui desplaçada

damunt l’esforç dels contribuents de tota una sèrie d’anys. No

obstant això nosaltres, en fi, s’ha de dir perquè és així,

acceptam la colAlaboració de l’Estat; no només l’acceptam, sinó

que la demanam, i la demanarem, esper, amb el suport de tots

vostès. Em preocupa menys la inversió i em preocupa més la

despesa corrent, perquè naturalment darrere tot això, darrere

totes aquestes noves infraestructures, hi ha recursos materials,

tot el que fa referència a material escolar també serà manejat

des d’aquest institut, em referesc a adquisició de material

escolar: pupitres, tot el material necessari per dur endavant una

escola també es manejarà, per raons operatives i de comoditat

i d’agilitat des d’aquest institut, però naturalment tot això

generarà uns costos que es vénen a afegir als grans costos que

suportam en aquests moments ja per l’increment de gent que ha

vengut de fora, pel mateix increment vegetatiu de la nostra

comunitat, que fa necessària una cooperació que des d’aquí

deman, naturalment, i que estic segur que tendrem amb

l’administració de l’Estat.

Però també vull dir, no vull deixar de dir que aquest

plantejament és un repte que assumeix el Govern balear des

dels seus propis pressuposts, des de l’endeutament a través

d’aquest institut i des de la generació de crèdit a través dels

avals de la comunitat autònoma per poder alçar aquestes

infraestructures que en aquests moments resulten inexcusables

i resultes necessàries.

Jo crec que si generam consens al voltant d’aquesta qüestió,

vull dir que veig i perceb gran disposició de suport a diversos

nivells de l’administració. Els meus contactes amb les

administracions insulars i amb la majoria de municipis han estat

molt favorables en el sentit que la disposició de sòl necessari

per a aquest tipus d’operacions és extraordinària per part de

tots els ajuntaments amb què hem parlat, siguin governats pel

partit que siguin governats. A nivell insular també hem trobat

una bona resposta, en els tres consells insulars, certament, i per

tant també recaptam aquest nivell de cooperació, encara que

sigui crític, des d’aquest parlament. Aquesta és una tasca que

el Govern ha considerat prioritària, per això genera gran part

del seu endeutament dins aquest projecte, i per tant jo venc aquí

a presentar-lo amb la ilAlusió d’explicar a tots vostès que

aquesta és una de les nostres raons principals en aquesta

conselleria. 

A mi no m’agrada parlar de projectes estrella, perquè

sempre tenen el risc que s’acabin estavellant, encara que sigui

només per una qüestió nominalista, però certament és un

projecte que creim important per al conjunt de la comunitat,

que creim important per al món educatiu, que és un projecte

esperat pels docents en termes generals, que és un projecte

esperat pels pares, que és un projecte esperat pels pares, que és

un projecte esperat per les institucions insulars i municipals, i

que per tant creim que pot recaptar un cert grau de consens. 

Nosaltres creim que aquest instrument jurídic ens permetrà

avançar, donar una passa gran dins el que ha de ser,

naturalment, la millora permanent i constant de les

infraestructures. Quan acabi el nostre mandat idò altres vendran

que segurament també amb el seu esforç podran contribuir

perquè es continuï avançant, i es continuïn obtenint nous

recursos, nous objectius. Però en aquest moment nosaltres

creim que estam en disposició de donar compliment un poquet

al que és el mandat contingut dins el mapa escolar de les Illes

Balears en termes generals; hem modificat algunes coses

sempre (...), crec jo, i si m’equivoc ja m’ho diran i ho

corregiríem, i per tant crec que amb aquest pla donam

contingut, dotam de contingut aquest institut que, insistesc, no

té altre objectiu ni altra finalitat que la de dotar d’agilitat i de

capacitat de maniobra, i de capacitat de contractació, aquesta

administració educativa, en el benentès que, naturalment, totes

les decisions i tot el que es faci des d’aquest institut estarà

sotmès i ha d’estar sotmès als principis de legalitat, de

concurrència, als principis de responsabilitat, naturalment, i al

principi inevitable i obligat, com ha de ser, de donar compte en

aquest parlament, no només a nivell comptable, que això és una

obligació òbvia, forma part dels pressupostos de la comunitat

autònoma i, per tant, està sotmès a la mateixa fiscalització de

comptes a què estam sotmesos els pressupostos de la comunitat

autònoma, i per tant absolutament sotmès i aferrat a la legalitat

més estricta en termes de comptabilitat. 

També en termes polítics; és la voluntat de qui els parla

venir a donar compte sempre que sigui necessari i sigui

d’interès o ho demanin vostès, en aquest parlament anar

explicant, en fi, com es van complint els objectius, com es van

obrint nous horitzons, perquè jo estic segur que també, a

mesura que anem avançant, anirem veient diverses possibilitats.

He parlat només una pinzellada, abans, del manteniment; jo

crec que especialment a les illes d’Eivissa i Formentera i

Menorca, on hi ha dèficits amb el problema del manteniment,

podrem aconseguir generar agilitat, rapidesa, que té molt a

veure amb l’excelAlència, perquè l’excelAlència de les escoles no

només és l’excelAlència educativa, que hi hagi bons mestres i

bons temaris i s’expliquin bé les coses, sinó també que la cura

de les infraestructures, el manteniment de les instalAlacions

sigui correcte, que no passi un mes perquè es pugui arreglar una

finestra, o uns lavabos que estan en males condicions, que això
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sigui una cosa immediata. Crec que a través d’aquest institut

podrem canalitzar aquesta demanda, que és una demanda que

també els mestres ens fan arribar amb molta freqüència: la

dificultat que el manteniment vagi al ritme que la demanda va

generant.

Bé, era el meu interès parlar poc. He emprar 20 minuts i

llavors crec que hi ha un capítol de preguntes que també

contestaré, encara que crec que algunes d’elles poden estar

contingudes en termes generals dins aquest debat. Però bé,

qued a la disposició de tots vostès per explicar amb més detall,

si fa falta. Vull dir que, a més d’acompanyar-me el

vicepresident de l’Institut i director general i el cap de gabinet,

ens acompanya el gerent, Andreu Obrador, el gerent de

l’Institut Balear d’Infraestructures.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. També volem donar la

benvinguda al Sr. Obrador, al nou director, al nou gerent,

perdó. Demanaria si volen que se suspengui la sessió per

preparar..., o podem continuar? Entenc que podem continuar.

Passam a la intervenció dels grups parlamentaris per tal que

aquests puguin formular preguntes o observacions. I passaríem

primer la paraula al Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, que intervé la Sra. Margalida Rosselló, la diputada Sra.

Margalida Rosselló, per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar la

benvinguda al conseller d’Educació i Cultura i al seu equip per

tal que ens fes una compareixença respecte a la creació de

l’IBISEC, que és l’empresa pública que ha esmentat abans. 

Bé, he de dir, en primer lloc, que segons la seva

compareixença ha parlat bàsicament del pla d’infraestructures,

més que d’altres qüestions que ara jo, evidentment, li

formularé, o almenys m’agradaria que a la seva segona

intervenció pogués concretar més, perquè és evident que amb

la lectura del decret de creació de l’IBISEC no fa esment

exclusivament al tema d’agilitar la contractació i al pla

d’infraestructures d’emergència, i al suport financer al qual

vostè ha fet esment, així com també al tema del manteniment,

sinó que les seves funcions i els seus objectius són més amples,

com vostè sap perfectament. Per tant jo això sí que m’agradaria

que ho explicàs, els altres objectius i les altres funcions, que

concretament a l’article 3 parla, per una part, de conservació i

neteja d’infraestructures educatives i culturals i dels seus

elements urbanístics: jardins, edificis, instalAlacions, etc.; però

també parla d’utilització i aprofitament de les esmentades,

gestionar aquestes infraestructures; també parla del fet que

qualsevol altre comesa relacionada amb l’àmbit de la

construcció, el desenvolupament ordinari i extraordinari de

l’activitat educativa i cultural que es dugui a terme, podrà

subscriure convenis, concerts, contractes, etc.

Per tant al nostre entendre aquests objectius que té

l’empresa IBISEC van molt més enllà de ser exclusivament per

a contractació d’obra pública, perquè ho diu l’article 2, ho diu

l’article 3, i crec que no val la pena també llegir-ho, però sí que

concretament m’agradaria que el Sr. Conseller fes especial

esment i sobretot explicació de què significa els serveis, aquell

punt que fa concretament referència als serveis necessaris de

prestació al servei públic educatiu amb inclusió de les activitats

extraescolars i complementàries, així com també de foment i

producció de la cultura. Aquest àmbit, que evidentment és molt

poc concret, amb funcions molt vagues però que estan escrites

en aquest decret, volem que ens expliqui què vol dir això

exactament, perquè creim que, així com ens ha explicat molt

clarament el primer punt referit a la construcció, no el que és un

element fonament que són aquests serveis necessaris, etc.

Per altra banda, entrant en allò que vostè ha esmentat del

pla d’infraestructures, li he de dir que és evident que això

suposarà un endeutament important de la comunitat autònoma.

En aquest tema supòs que vostès estan elaborant o elaboraran

un pla d’endeutament, perquè serà un endeutament important

que haurà de suportar la comunitat autònoma, si tenen ja algun

pla financer o si senzillament l’estan preparant o l’estan

elaborant. 

I sobretot també voldria demanar, respecte al que ens ha

esmentat del pla d’infraestructures, totes aquestes

infraestructures que pensen dur a terme, que nosaltres hem de

dir que inicialment ens sembla correcte tot el que sigui millorar

les infraestructures educatives, no faltaria més, voldríem saber

quins estudis previs hi ha de les necessitats d’aquestes

infraestructures, si tot això ja és un tema que ja tenen prou

estudiat i elaborat. 

Per altra banda les noves construccions que vostè ha

esmentat si les ubicacions concretes, per tant els solars, les

disposen ja per part dels ajuntaments, tenint en compte que

vostè ens ha fet un plani que supòs jo -no ho sé- que en el CD

fins i tot especifica quins seran aquests nous centres de

construcció, o si senzillament és una proposta que vostès tenen

però que encara cal una qüestió, diríem, del solar que pugui

cedir l’ajuntament. Jo record que concretament en el cas de

Palma hi havia un problema important respecte al tema de

solars que esperam que no es torni repetir, perquè hi havia

problemes de cessió de solars per poder dur endavant escoles

noves i supòs que tot això vostès no sé si ho tenen previst. Li

deman senzillament si em pot contestar.

I després, evidentment, tot allò a què vostè ha fet referència,

que generarà necessitats de material, de recursos didàctics, de

recursos de personal, etc., si tot això també ho tenen previst de

cara a de quina manera es cobrirà, ja que vostè ha fet esment a

aquest pla d’infraestructures.

Seguint una mica amb qüestions que al nostre entendre

tampoc el conseller no ha fet especial esment del que diu el

decret de l’IBISEC i que a nosaltres ens preocupa, és que veim

que es fa una òptica molt empresarial. Nosaltres entenem que

és evident, quan es va una empresa d’aquest tipus, si només fos

de construcció ho podríem entendre, però des del punt de vista

que inclou altres elements, com ja li he explicat abans, que

estan escrits, que són altres serveis, llavors ens preocupa...
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És que amb la remor no sent..., em sap greu, estic darrere

i...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Diputada. Pregaria un poquet de silenci, per

favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Idò ens agradaria saber precisament que quan es fa o es

parla que, a més, es farà tota una..., unes fonts de finançament

seran el rendiment i l’aprofitament del patrimoni, així com

ingressos per la prestació de serveis, no sabem si es pensen

llogar aquests equipaments o instalAlacions a associacions

culturals o associacions de pares; si d’alguna manera es farà

negoci venent activitats extraescolars o complementàries, i en

aquest sentit ens agradaria que ens explicàs més aquest punt,

perquè no l’acabam de veure clar envers el que està, com dic,

escrit en el decret.

Per altra banda també, que vostè no hi ha fet esment però a

nosaltres ens preocupa molt, també quant a l’organització i el

funcionament de l’IBISEC, també el decret fa referència,

concretament a l’article 4, a tot un seguit d’òrgans de gestió,

que és evident que no ha dit res, ens agradaria que ens ho

expliqués ja que parla no només d’un gerent sinó també de

directors tècnics i altres òrgans complementaris que el consell

d’administració acordarà crear i regular. No s’especifica quants

de directors tècnics, ni quants d’òrgans complementaris es

decidirà o s’acordarà crear i regular. Ens agradaria si sobre

aquest tema ens pot donar més informació.

Per altra banda també veim amb molta preocupació que en

el consell d’administració no hi ha una participació de la

comunitat educativa, més enllà de purament l’administració, ni

tampoc hi ha una representació dels grups polítics que en

representació parlamentària per tal de dur endavant un control

determinat que nosaltres creim que és fonamental a un consell

d’administració d’una entitat, o d’una empresa que té unes

tasques tan importants com diu el decret.

Per altra banda vostè sí que ha fet esment al tema de

personal. Vostè ha dit que es faran adscripcions de funcionaris

a l’empresa. Voldríem saber si aquesta adscripció, (...) serà un

funcionari que hi vulgui anar, o serà una decisió, com diu el

decret, que farà el conseller d’Interior a proposta del conseller

d’Educació sense especificar el sistema de com es durà a terme.

Ens agradaria que ens ho pogués explicar. Igual que la

contractació del personal laboral si es farà, com vostè ha dit,

seguint la legalitat i per tant, a concurrència en allò que són

contractes de concurrència i seguint la legalitat vigent. Per tant,

voldríem si ens ho pogués explicar la política de personal més

extensivament.

Ja per acabar dir-li que en el nostre parer aquesta empresa,

aquesta creació de l’IBISEC no respon inicialment, per la

lectura que podem fer del decret amb profunditat i per l’ordre

que ha resultat posterior, és una ordre molt curta i allà on diu

que senzillament es posa en marxa. No ens queda clar quins

seran els objectius i les funcions concretes d’aquest Institut

Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. Creim

que el consell d’administració no dóna lloc al pluralisme

polític, ni a la representació de la comunitat educativa, és un

consell d’administració purament de l’administració del

Govern.

Per altra banda creim i torn a dir, que s’ha plantejat des

d’una òptica d’eficiència empresarial, la qual cosa ens preocupa

perquè entenem que els serveis educatius han de tenir una

òptica bàsicament de servei públic i per tant, d’eficiència no

d’eficàcia i en aquest sentit d’un servei que estigui a l’abast de

totes les persones. I sobretot que la política de personal tampoc

no la veim aclarida en allò que és el decret i per tant, esperam

que vostè avui que fa aquesta compareixença ens pugui

explicar tots aquests punts que no tenim suficientment clars.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El conseller pot contestar en

conjunt o pot contestar de manera individual. Com ho

prefereix? Pot contestar idò el conseller per un temps màxim de

10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sra. Diputada, jo intentaré aclarir alguna de les 8 o 9

qüestions que ha plantejat. Els objectius de l’empresa descrits,

les funcions descrites a l’article 3 del decret que vostè ha

esmentat, són naturalment els que creim, d’una manera ampla,

que podria arribar a manejar l’empresa. Clar moltes d’elles

quasi insospitades, però no podem deixar de banda, vostè ho

subratlla perquè li crida l’atenció, el nivell C de gestionar,

utilització i aprofitament de les esmentades infraestructures. És

a dir, la possibilitat de llogar una instalAlació en un moment

determinat, pens amb un poliesportiu per posar un exemple, o

una aula magna d’un conservatori. No sé, pens amb diverses

possibilitats que en aquest moment no estan definides

clarament però que ja tenim el decret i és una possibilitat de

tenir algun tipus d’ingressos. És obvi que naturalment la font

d’ingressos d’aquest institut no serà el cobrar a ningú perquè

òbviament no podríem finançar ni el llum amb la despesa que

té tot això, si ho haguéssim de fer contra el cobro del servei que

prestéssim. Però bé, jo crec que s’ha pretès, crec que amb bon

criteri sincerament, una definició el més ampla possible amb

dret per si van incorporant-se coses i possibilitats noves no

haver de modificar el decret. Les altres, que vostè no ha citat,

són òbviament les lògiques d’aquest tipus d’activitat.

Em demana també per l’endeutament i l’existència d’un pla

financer. Bé, enguany ja li he dit que hi havia una autorització

legal en els pressuposts de la comunitat (...) fins a 50 milions

d’euros i nosaltres tenim negociat amb la Conselleria d’Hisenda

la possibilitat per aquest pla d’arribar fins a 12 milions. No vol

dir que hi arribem en aquests moments perquè està molt lligat

amb la nostra capacitat de contractar i adjudicar obra pública

i naturalment ja ens trobam en aquests moments en el mes

d’abril i bé, naturalment l’any va passant i per tant, jo estic

segur que contractarem molta obra, fins i tot, abans de què

arribi l’estiu com és de suposar perquè l’estiu és el gran

moment de fer reformes estructurals a les escoles. Jo estic segur



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 9 / 1 d'abril del 2004 155

 

que molta d’aquesta despesa ja l’haurem compromesa

naturalment. Però bé, és una quantitat molt elevada i és un repte

poder arribar-hi, tant de bo que hi arribéssim i fins i tot

poguéssim anar a Hisenda a demanar 2 o 3 milions més d’euros

d’aquest aval perquè som capaços de generar més contractació

d’obra pública, la qual cosa seria senyal de què estam

anticipant l’execució del pla. Però bé, ens movem dins aquestes

idees.

Estudi previ, sincerament ens cenyim al mapa escolar. El

mapa escolar de les Illes Balears és el compendi de necessitats

d’infraestructures educatives. Entre altres coses a les Illes

Balears jo li he dit que hem fet i farem alguna petita

modificació perquè ens trobam demandes a zones que abans no

era necessari fer-hi una escolar o un institut, jo ara en detall no

li podria numerar totes, però que vénen dins el compacte que

vostè té. Pens en concret amb un institut a Menorca que ja ha

estat citat altres vegades, entre Sant Lluís- Es Castell i una part

de la zona de Maó que segurament apareixeria allà perquè hi ha

una demanda d’aquest institut i naturalment s’haurà de fer. Per

posar només un exemple.

Finançament de la despesa corrent. Efectivament nosaltres

tenim una despesa corrent superior a la transferència que tenim

de l’Estat, això no és cap secret i això ho sap tothom. Com s’ha

de finançar justament? Amb una major transferència de l’Estat.

Bé, aquest és un tema no per avui, només per apuntar-lo, jo

crec que serà objecte d’altres debats i d’altres reunions i només

he dit que demanava el compromís de tots vostès, estic segur

que el tenc anticipadament, de demanar millors recursos.

Vostè acusa, bé acusar és una paraula exagerada, però

subratlla com a cosa negativa el caràcter excessivament

empresarial que veu vostè en aquest institut. Però clar aquest

institut precisament pretén tenir un caràcter empresarial, tenir

criteris d’empresa sotmesos no només al mercat, sinó sotmesos

als principis de legalitat. Vostè sap que l’administració

institucional, les societats que depenen de l’administració

autonòmica en aquest cas, estan obligades a una sèrie de

condicions que una mercantil normal i corrent que estigui al

carrer no hi està. Estam obligats a la concurrència. Vostè em

demana hi haurà concurrència? Sí, estam obligats al concurs.

Hi haurà concurs? Sí, nosaltres no podem contractar qui volem

així per les bones, ni podem adjudicar a una empresa perquè

ens caigui bé, o ens sembli que és bona a dit la construcció

d’un institut o d’una escola. Això ho pot fer una mercantil

normal i corrent, pot contractar amb qui vulgui sempre dins uns

termes globals de legalitat. Nosaltres estam sotmesos a uns

criteris de concurrència, de concurs, de licitació, que

naturalment no podem deixar de complir i que complirem. Li

assegur que el compliment de la llei és una cosa que

procurarem..., vaja procurarem i aconseguirem que sigui un fet

dins aquesta empresa.

Que els òrgans directius no reflecteixen la pluralitat

política. No ho pretenen, les òrgans directius pretenen que hi

hagi una representació fonamentalment del conjunt del Govern

balear, a nivell de direccions generals sobretot, pel caràcter

interdisciplinari d’algunes qüestions que a vegades has de

menester la cooperació de Funció Pública, cooperació dels

Serveis Jurídics i naturalment aquest és l’objectiu. El control

polític del món educatiu es produeix a nivell de consells

escolars, amb la presència d’alumnes, pares, federacions de

pares i mares, els propis professors presents, es produeix a

nivell polític dins aquest Parlament que exercita un control i

fiscalització de tota l’activitat política del Govern, com és

normal i per tant, ja hi ha un control polític. 

I pensam que el perfil que ha de tenir aquesta empresa és de

gestió, perquè sinó ens passa que reproduïm el debat polític

infinitament i bé nosaltres creim que el debat polític s’ha de

produir en aquest Parlament, amb vostès, en plenari, en

comissió, a les comissions corresponents, però sincerament

crec que no és bo que cada vegada que s’hagi de construir una

escola o aprovar una obra, això hagi de ser sotmès a un debat

amb els sindicats, els partits polítics, les FAPA, amb tothom.

Sincerament creim que no és necessari, ho dic amb tota

sinceritat i creim que retardaria el funcionament dels objectius

que es persegueixen.

Quant a l’adscripció de personal, l’adscripció de personal

de l’administració de la conselleria no hi ha cap problema

perquè segueixen mantenint la seva condició de funcionaris a

tots els efectes i percebent les seves retribucions i no han posat

pegues ni hi ha cap tipus de pegues. I les persones que puguin

entrar a l’empresa amb caràcter laboral estaran sotmesos, com

vostè demanava, al principi de concurrència, al principi de

publicitat, no es contractarà ningú sense publicitat. I respecte

als càrrecs directius, hi ha tres directors tècnics per davall del

gerent, que dos d’ells són funcionaris i ja només és una persona

a contractar mitjançant el corresponent concurs.

Per tant i ja acab aquesta segona intervenció, no crec que

sigui dolent allò que a vostè precisament li preocupa al final de

la seva intervenció i és que l’òptica empresarial pesi molt dins

aquesta empresa. És que volem que pesi perquè volem que

aquesta empresa agiliti allò que l’administració moltes vegades

no pot, en el sentit estricte, agilitar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé li he de dir que en

primer lloc la preocupació esdevé d’un fet molt concret, no són

d’unes paraules que vostè ha pogut explicar sinó que és un

decret publicat que es va aprovar per part del Consell de

Govern i que diu clarament que no només fa referència a temes

de contractació d’obra sinó que també fa referència a un punt

que vostè diu que el deixen obert i jo li diria que no és

necessari si no hi ha encara cap, diríem, pla ni es sap molt bé

perquè s’ha fet, senzillament s’ha posat per no tornar a fer un

decret. Jo crec que això no és suficient resposta per una raó,

perquè si vostè em digués que és per fer només obres, per fer

contractació, podríem dir evidentment com moltes altres

empreses públiques que hi ha a tots els governs, té una gestió

determinada perquè és per construir escoles. Però aquest

IBISEC no és només per fer construccions d’escoles, ho diu el

decret.
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El tema i li ho tornaré llegir, supòs que vostè ho sap

perfectament, a les funcions a l’article 3, a l’article 3, a l’article

2 diu molt clar quin és l’objecte i fa clara referència a tot allò

que són serveis, com li he dit, d’extra escolars, fins i tot deixa

d’una manera molt oberta en tot allò que significa la gestió

diària d’allò que poden ser centres educatius. Per tant, les

funcions i objecte d’IBISEC no és exclusivament fer

construcció d’escoles en pla d’infraestructures que vostè avui

ens ha presentat. Com que no és únicament aquest sinó que ja

agafa, en el nostre entendre, elements que evidentment són de

caràcter educatiu, de serveis educatius importants que fins i tot

estan dins allò que és la quotidianitat d’un centre allà on

s’imparteix una educació determinada, nosaltres creim que

haurien primer de tenir clar què vol dir exactament aquest punt,

quan parlàvem de tots aquests tipus de serveis, fins i tot,

culturals perquè parla de temes culturals, no només gestionar

sinó poder pràcticament dur endavant tot una sèrie d’actuacions

en aquests àmbits. Ens agradaria que ens expliqués quines seran

i quin pla tenen, perquè per alguna cosa ho han posat. Per tant,

m’agradaria saber-ho.

En segon lloc també m’ha de permetre la nostra

preocupació, no és una denúncia és una preocupació, que

precisament un decret on deixa tan oberta aquesta qüestió pugui

ser que es faci una administració paralAlela d’alguna manera,

que baix el pretext de l’eficàcia que tan interessa, idò es perdin

les garanties pròpies del funcionament de les administracions

i precisament que no hi hagi un control com pertoca dins allò

que és una administració pública ni tampoc hi hagi la

participació que pertoca i que hi ha d’haver dins una

administració pública, sobretot del sector de la comunitat

educativa. I això és allò que evidentment a nosaltres ens

preocupa. També ens preocupa perquè hem vist com hi ha

hagut actuacions en aquest Govern, en aquest cas per exemple

tenim un tema que si no és similar, com a mínim és preocupant

perquè va succeir de manera molt ràpida i que va ser l’ISSEM,

allà on precisament després de crear un institut, idò aquest

institut va assumir totes les competències respecte a serveis

socials i suposam que evidentment això no és la intenció

d’aquest. Però m’ha de permetre que així com estan els termes

especificats en el decret deixa molt obert qüestions que

evidentment vostè en la seva resposta, fins ara, no ens ha

tancat.

Per altra banda també dir que no és una preocupació de

l’eficiència en construir escoles, la preocupació és que

l’educació es converteixi precisament en ser més bé una qüestió

mercantilista d’entendre l’educació que altra cosa. Això és allò

que ens preocupa. Jo no dic que pugui passar, però ens

preocupa així com està especificat aquest decret.

Per altra banda també em permeti dir-li que el consell

d’administració, tenint en compte que no només farà escoles

sinó que té altres competències aquest institut, veim que hi ha

una mancança de control i de participació. I per altra banda que

hi ha una multiplicació de càrrecs de lliure designació que no

sabem molt bé quines tasques duran a terme si d’allò que es

tracta és de construir escoles i a més, la conselleria és

l’administració que té estudis que li diuen allà on s’han de

construir aquestes escoles i d’alguna manera ja hi ha una

planificació feta, quina necessitat hi ha d’haver de fer tants de

directors, tants de subdirector i tanta plana major per una

qüestió que teòricament ja ha resolt la conselleria. A posta jo

li he demanat, creim que és una administració que s’està fent a

nivell paralAlel i això ens preocupa.

I ja per acabar, les dubtes sobre la política de personal

persisteixen. No m’ha contestat si un funcionari, o una

funcionària passarà a l’IBISEC perquè ho decideixi el conseller

o perquè aquesta persona se li doni l’opció, ho diu clarament

aquí, en comissió de serveis i que ho pugui fer perquè hi vulgui

optar. No sé exactament quin serà el sistema i ens agradaria que

ens ho expliqués.

I per altra banda i per acabar, dins la política de personal la

qüestió preocupant que sempre passa i es dóna molt a més dins

moltes empreses del Govern i que és la subcontractació. La

subcontractació per a nosaltres és un element preocupant que

es pugui convertir en una pràctica que està bastant normalitzada

avui dia dins les empreses que depenen de l’administració

pública i del Govern de les Illes Balears i tot això evidentment

té una qüestió bàsica que és la pèrdua de qualitat i per altra

banda fer més precari el mercat laboral. Per tant, m’agradaria

si ens pot explicar millor aquestes qüestions perquè a nosaltres

ens queden encara molts dubtes respecte a allò que realment ha

de fer aquest institut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquest torn té la

paraula el conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Molt breument. Jo em vull explicar amb una poc més de

claredat. Aquest institut gestionarà no només la construcció

d’escoles i d’instituts sinó també la construcció de recursos

culturals i naturalment en un moment determinat pot interessar

o pot ser coherent en la dinàmica de l’institut cobrar un

arrendament per a l’ús d’un determinat espai. Això és una cosa

que pot entendre absolutament tothom. I per això es pretén que

els títols siguin el més ample possible precisament per no haver

de trobar-nos amb les mans fermades per no poder cobrar una

taxa a un senyor que ens demana llogar un poliesportiu per fer

un campionat de ping-pong. Per tant, això és allò que es pretén

i crec que amb això es soluciona.

No em pareix correcte, o no estic d’acord en què es crea

una administració paralAlela. Escolti no es crea cap

administració paralAlela, es crea un instrument jurídic de la

nostra pròpia administració, com hi ha a altres conselleries i

com hi ha hagut en el Govern anterior i que no es varen posar

en qüestió em sembla a mi. I respecte al número de personal

que arribaren a contractar podríem també generar un debat ben

interessant. La nostra impressió és que el personal que vulgui

passar adscrit a l’institut hi passi voluntàriament i el que no hi

vulgui passar queda en la condició estricta de funcionari, però

no crec que això generi cap tipus de conflicte, almanco és la

meva percepció a dia d’avui d’aquesta situació em diuen que no

està generant cap problema.
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Jo no estic d’acord en què hi hagi d’haver participació

política i sindical en aquest institut, sincerament li ho dic. No

crec que sigui necessari, crec que és replicar els debats

successivament. Hi ha un consell escolar de la comunitat

autònoma, la setmana que ve es constituiran els consells

escolars insulars, hi ha els consells escolars municipals, hi ha

els consells escolars a les escoles, hi ha els ajuntaments que

tenen moltes coses a dir en el món educatiu i diuen, per cert, hi

ha el Parlament balear que té molta cosa a dir i diu. Hi ha un

debat dins l’opinió pública i a mi sincerament si cream un

instrument jurídic sotmès a tots els controls que hi ha dins

aquest Parlament que són tots els de la legalitat prevists dins la

normativa, em pareix replicar un debat que ens duria a un lloc

sincerament innecessari.

La subcontractació és una pràctica absolutament legal i

prevista a l’administració i fora de l’administració.

Evidentment si la subcontractació es produeix en termes de

legalitat i hi ha un control de responsabilitat per part dels

gestors d’aquest institut no ha de passar res. No oblidi que les

gestors d’aquest institut i el que els parla no deixa de ser el

president d’aquest institut, estan sotmesos a una responsabilitat

culpable i vigilant de totes les coses que puguin succeir. Per

tant, ja ens preocuparem nosaltres, per la part que ens pertoca,

que si es permeten determinades subcontractacions es faci tot

ajustat al dret.

Llavors respecte el tema de compres, efectivament és que

no només construirem escoles i instituts, el manteniment

d’aquestes escoles i instituts pretenem que es vehiculi, per

motius d’agilitat, a través d’aquest institut. Pretenem que la

compra de mercaderies necessaris per al desenvolupament de

les escoles es vehiculi a través d’aquest institut perquè creim

que li donarem agilitat, no per altra cosa. Però em cregui que

ho farem des del respecte als principis de concurrència i de

publicitat. Per tant, si ho feim des dels principis de

concurrència i publicitat jo crec que ningú ens pot dir que ho

feim malament. Si jo vull comprar 2.000 pupitres i pos un

anunci als periòdics i concorren els fabricants de pupitres,

l’adjudicació es produeix en termes de legalitat al que millor

oferta faci en els millors condicions, idò jo crec que això que

és molt més ràpid que ho faci l’institut a través d’un anunci en

els mitjans de comunicació que no que ho faci l’administració

a través d’un anunci a través del butlletí oficial, etcètera, idò

sincerament això és allò que es pretén, no es pretén altra cosa

que aquesta. Creim que aquesta agilitat acabarà sent un valor

afegit al conjunt de l’institut, li donarà més agilitat, més força

i més capacitat de resposta.

Això és un poc la contesta que li volia donar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé el Sr. Diputat

Eduard Riudavets per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Conseller, primer agrair la

seva presència aquí per donar explicacions de les funcions i de

l’estructura de l’IBISEC, entre altres coses perquè consideram

que si alguna cosa sempre fa falta en les empreses públiques és

la major transparència possible perquè sempre tenen sospites

aquestes i altres d’una possible major opacitat. Esperem que no

sigui el cas i ho desitjam ben sincerament.

En primer lloc també dir que nosaltres des d’un principi

sempre hem estat d’acord en la creació d’aquesta empresa

pública, hi estam d’acord. De fet i no és cap secret, a l’anterior

legislatura que el nostre partit tenia la responsabilitat en

educació es va intentar crear, es va donar el cas de què els seus

socis actuals a vostès els ho ha deixat fer i a nosaltres no, però

millor per a vostès i millor per a l’educació. En tot cas millor

per a l’educació. Sí és cert també i també estam contents de què

vostè reconeixerà que a l’anterior legislatura hi va haver un

gran esforç inversor, que aquest esforç inversos es segueixi

mantenint i com també vostè ha dit aquí, en una propera

legislatura, governi qui governi, esperem que també segueixi,

com des de (...) que es preveu dins també aquesta planificació.

Sí és cert també que en el debat de pressuposts vàrem votar

en contra de la disposició concreta, entre altres coses per una

coletilla final que repetiré ara i que deia concretament que

l’institut “també tenia com a funció contractar o executar els

serveis necessaris per poder prestar d’una forma eficaç el servei

públic educatiu i l’activitat de foment i promoció de la cultura”.

Nosaltres quant a construcció de centres i allò que sigui

construcció d’infraestructures i manteniment hi estam totalment

d’acord. També en la compra de subministrament no tenim cap

problema i fins i tot en l’explotació o lloguer en un moment

donat d’instalAlacions. Ara aquesta fórmula genèrica, no dic que

sigui la seva intenció, però sí que permet que es contracti

serveis educatius del tipus professorat de suport, o de tipus de

suport extern als centres, ja sigui d’assessors de molt de tipus,

o fins i tot professorat interí. No dic que sigui la seva intenció,

esper que no ho sigui, però aquesta fórmula jurídicament ho

permet. Per tant, nosaltres creim que tot allò que és servei, aquí

diu servei educatiu, tot allò que és servei educatiu directe dins

l’alumnat ha de ser impartit pel professorat contractat per la

conselleria i no s’ha de deixar cap porta oberta per a una

possible contractació paralAlela.

Bé, però parlarem primer de la principal funció d’aquesta

empresa pública, la construcció de nous equipaments educatius

i culturals, jo crec que aquesta és la principal funció. Estam

d’acord que açò pot agilitar naturalment la construcció de

centres. També estam d’acord i crec que és una de les

virtualitats més importants, la capacitat d’endeutament, que de

moment només tenen les empreses públiques, ho dic perquè

amb la Llei d’estabilitat no sé què passarà. Per tant, vull dir que

de moment la Conselleria d’Educació, el Govern en si no es pot

endeutar en aquests nivells i consideram una bona fórmula,

com crec que va ser en el seu moment i no en vàrem tenir

d’altra la fórmula de convenis amb ajuntaments. En definitiva,

de treure doblers d’on no n’hi ha en base a endeutament, ja que

el Govern com a tal no té capacitat d’endeutament en aquest

sentit, per als nivells que són necessaris.

Tot neix i en aquest moment ja hi coincidim tots els partits,

de què és necessari una revisió del finançament. Vull dir que no

és el debat d’aquí, però crec que sí s’ha de deixar clar, és

necessari una revisió del finançament perquè crec que des del

principi ja varen venir mal dotades les competències, nosaltres
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ho hem dit sempre, però aquesta és la situació. Si es planteja

aquesta revisió del finançament vostè sap que ens trobarà al seu

costat perquè és una de les demandes històriques que el nostre

partit ha fet sempre. 

Bé ara també entraríem ja en una sèrie de detalls, deixant

aquesta regulació global, com també seguint l’esquema que

vostè mateix ha fet i ara li deman una sèrie d’aclariments i unes

qüestions puntuals, que no és que em preocupin, però sí

desconec i per tant, necessit que vostè, si pot ser, m’ho

aclareixi. Entre les funcions designades a l’IBISEC es troba

també el de projectar tota classe, ho diu textualment,

d’infraestructures i equipaments educatius. Supòs que aquest

projectar fa referència a redacció del projectes. Vol dir açò, i

és una pregunta concreta, que l’IBISEC contractarà arquitectes,

arquitectes tècnics, enginyers industrials com per assumir tota

la demanda de projectes necessaris? O també es contractarà

fora per concurs o per adjudicació directe, depèn de la quantitat

que s’adjudiqui? És un dubte que vull que em respongui. 

Són aclariments en aquest sentit que també han de fer

creure un poc quant a l’estructura de personal que també vull

que m’aclareixi. Quina coordinació s’establirà entre l’IBISEC

i el servei d’obres de la conselleria, o desapareixerà el servei

d’obres de la conselleria? En aquest cas, qui supervisarà els

projectes com a fedatari públic, que diu que aquest projecte té

la idoneïtat i el compliment de la llei? Són qüestions que crec

que s’han d’aclarir perquè si no podrien donar a la llarga

dificultats que esper que no es donin, li ho dic sincerament.

Quant també a personal, l’article 19.3 i el punt 5.4 parla de

què la transferència de personal, funcionari laboral des de la

conselleria a l’IBISEC. I la disposició addicional segona

faculta el conseller d’Interior perquè, a proposta seva, executi

aquesta transferència. El personal és tot el personal del servei

d’obres? És un poc la pregunta feta a l’inrevés, el personal del

servei d’obres es manté? Hi haurà concurs intern? Serà

simplement una transferència (...) aquí ens passam sense

possibilitat. Un poc ja li ha demanat l’anterior portaveu, però

crec que açò s’ha de concretar perquè puc anar equivocat, però

a mi sí que m’han arribat rumors, li dic que són rumors, de què

hi ha un cert descontent amb una possible transferència a

l’IBISEC. Si no és cert, simplement m’ho han dit i simplement

voldria que ho aclarís, entre altres coses perquè si és voluntària

o és obligatòria ho canvia tot. I després el servei d’obres quina

funció tendrà i com quedarà dins l’estructura de la secretaria

general tècnica de la Conselleria d’Educació?

Quant a la planificació, s’han donat a conèixer a premsa

algunes, la majoria supòs, de les futures actuacions que durà a

terme aquest institut. Com vostè ha dit certament la majoria

responen a obres ja previstes, o almanco que estaven fixades

com d’intenció dins el mapa escolar i altres són noves. A mi el

que em preocupa en aquest sentit és que si bé crec que algunes

responen a necessitats, crec que n’hi ha d’altres que són fruit,

almanco una que jo conec, vostè ja sap a quina em referesc

supòs, fruit de la improvisació i no d’un estudi previ. El mapa

escolar va tenir una vigència, vostè ho sap, 2000-2004, jo crec

que és necessari una revisió profunda, en base a estudis

poblacionals i a més, el mapa de Mallorca que no estava acabat

i els que faltaven i a partir d’aquí fer les necessitats. Jo entenc

que no s’esperi a tenir el mapa escolar per tirar cap endavant

perquè estaríem massa estona, però crec que (...) en certa

alegria, vostè ha citat Es Castell- Sant Lluís, jo estic

completament d’acord que aquest institut que no apareixia en

el mapa escolar anterior és necessari, és necessari perquè ja ha

acabat el mapa escolar. 

Però també és cert que no estic d’acord i li ho he de dir aquí

com a tall d’exemple, no vull entrar en debat, que el trasllat

d’un institut de Ciutadella a un altre, sense la possibilitat de

construir-ne un altre que jo crec que sí és necessari, un trasllat

crec que és una proposta agosarada i sense necessitat real. Crec

que se’n donaran compte de què això és així, però bé. Com

tampoc no entenc l’ajornament, ho pos a tall d’exemple no vull

entrar en debat d’aquest tema, que s’ajorni al 2008-2011

l’escola d’adults de Maó. No sé per què, supòs que si hagués

tengut açò ho hagués pogut mirar, tal vegada aquí dins hi ha

una planificació que s’explica. Per tant, no ho he pogut mirar

fins ara, les preguntes van per aquí. 

No m’allargaré molt més, una pinzellada final sobre

precisament aquest paràgraf que ens va fer votar en contra la

disposició addicional segona de la llei d’acompanyament que

és aquest que diu que l’IBISEC podrà contractar o executar els

serveis necessaris per poder prestar d’una forma eficient els

serveis públics d’educació. Ja he fet una pinzellada abans. Però

li volia demanar a quins serveis educatius es refereix. Açò pot

englobar transport escolar?, pot englobar menjadors escolars?,

pot englobar l’escola matinera?, pot englobar substitucions de

professorat?, pot englobar els gabinets de suport? Bé, jo no sé

si em podrà contestar a tot, però m’agradaria que delimités

clarament, ja que és aquí per explicar-ho, fins on no pot arribar,

per si més no tranquilAlitzar el professorat, que aquest paràgraf

li assegur que se l’ha pogut mirar de moltes maneres.

No em voldria estendre més. Només dir-li que si açò serveix

per millorar l’educació, que esper que sí, ens trobarà al seu

costat; que quan és el moment de refinançar les competències

d’educació per tenir més doblers corrents per poder fer la

conservació que sigui, també ens hi trobarà. I només li prec, i

estic segur que ho durà endavant perquè crec que és la seva

intenció, la major transparència en l’execució de les obres que

es duguin endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per contestar, el

Sr. Conseller per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, ja hi havia la

pretensió, a l’anterior legislatura, d’impulsar aquest institut. Jo

ignor, naturalment, l’entrellat polític que es va suscitar i que va

impossibilitar que fos així; vostè l’atribueix a (...) socis; bé,

potser, també hi havia alguna participació negativa dins els

socis, dins els altres socis d’aquell conjunt que es va conèixer

com a pacte de progrés. És a dir, jo no sé si aquesta és una

atribució justa però, bé, el fet és que era un projecte que vostès

tenien i que no es va poder impulsar, que nosaltres creim que
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val la pena, i agraesc la seva intervenció en la línia que,

efectivament, els pareix correcte aquest plantejament.

No crec que la pretensió, no, crec, no, sé que la pretensió no

és la contractació de professors, el paràgraf que vostè el

preocupa, amb el qual ha començat i acabat la seva intervenció.

El que passa és que per ventura ens hem de demanar si a través

de l’institut podríem acabar amb el problema dels contractes

que cada sis mesos s’han de suspendre de personal

administratiu, de porters, de bidells, de gent que té cura de les

escoles, que són un vertader problema que, segons Funció

Pública, no té una solució definitiva. Potser per aquí, no estic

molt segur d’això, però potser per aquí podríem explorar una

via de solucionar un problema. Nosaltres no volem contractar

professors a través d’aquest sistema; nosaltres volem crear

oferta pública de professors a les nostres escoles i instituts;

nosaltres treim una oposició ara de 400 places per fer fixos 400

professors d’escoles i instituts, i l’any que ve en treurem 400

més i l’altre any 1.200, i aconseguirem reduir, del 30% actual

d’interinatge, que és el més alt de tot l’Estat espanyol,

aconseguirem o intentarem reduir-lo fins potser un 17, entre un

17 i un 20%. Per tant en això no crec que siguem sospitosos

perquè això ho hem anunciat, ho hem dit i ho sap tothom, i a

més no està damunt el butlletí, però quasi quasi, la

convocatòria està ultimada i jo crec que per sortir ben aviat

almenys de les 400 places que s’opositaran aquest juliol o

agost, no ho sé molt bé, el juliol.

Per tant la nostra pretensió és que els llocs de feina docents

es converteixin en llocs de titularitat de les persones que els

ocupen, que es facin oposicions i que la gent pugui obtenir en

propietat les places, amb un valor de reposició d’anar creant

sempre una bossa d’interinatge que, com que és tan alta en

aquests moments i com que a més creix la demanda de

professors, sempre tendrà uns percentatges relativament

elevats, que jo intent situar més avall del 20%, i hem d’intentar,

crec, aconseguir-ho, i així estaríem un poquet per damunt de la

mitja de l’Estat però almenys no estaríem d’una forma tan

notablement destacats com estam ara, amb un 30 i busques per

cent. 

Per tant nosaltres no tenim la pretensió d’emprar aquest

mecanisme per contractar professors. Els professors accedeixen

a la funció pública mitjançant els criteris, les ordres, les

resolucions de la Direcció General de Personal de la conselleria

i això no es canviarà.

Si contractarem enginyers i professionals per fer-se càrrec

de la projecció. Sí, contractarem personal per assumir un

nombre ampli de projecció; no tota, no tota, perquè no ho

podríem fer tot amb personal propi; hi ha una llista, hi ha un

ordre establert en el colAlegi corresponent, si no m’equivoc, que

per ordre successiu adjudica els arquitectes, els que ho volen,

naturalment, un pot dir que no li interessa, però hi ha unes

regles establertes i successivament es van atorgant. Quins?, els

que surtin. El que puguem fer nosaltres, que és molt menys

costós, com és obvi, perquè tens ja el personal contractat dins

ca teva, una part l’anirem fent nosaltres, i la part que no

puguem l’anirem traient a contractació externa.

Respecte a possibles dificultats que hi hagi entre la

transposició del personal d’obres que, fins on jo sé, el seu pas

és voluntari a pertànyer a l’institut i crec que -si dic qualque

barbaritat em corregiu, per favor- crec que sense perdre en cap

moment la seva condició de funcionaris, és a dir, no hi ha una

renúncia a la condició de funcionaris, com en algun cas s’ha

suscitat en aquesta comunitat, quan es plantejava la creació

d’alguna empresa pública que s’anava a nodrir de personal que

ja era funcionari, i jo record fa molts d’anys plets grandiosos,

sobretot en el món de la sanitat, sobre aquest particular. Jo crec

que aquest debat avui no està obert i a mi no m’han arribat

aquests remors, però, en fi, no vull dir que no existeixin,

naturalment, però intentarem que no existeixi aquest

descontent.

I em cita llavors ja, per anar agilitant un poquet, bé, el seu

dubte respecte al fet que s’hagi planificat tot adequadament i

que hi hagi projectes que convenen fer-se i convenen no fer-se.

Naturalment modificar el mapa escolar, que és una cosa petita

dins el conjunt del pla, naturalment, sorgeix no de la

improvisació capritxosa del conseller i del seu equip, que un

horabaixa decideixen fer un institut aquí o allà, sincerament. Hi

ha prèviament una pressió, quasi sempre municipal,

sincerament ho dic, que es presenten i es presenten amb

documentació; és a dir, quan ve una batlessa o un batle a la

conselleria normalment ve amb el padró a demostrar-te els

increments, per edats..., és a dir, que du tota la feina feta

perquè, entre altres coses, és el primer interessat o un dels

primers interessats en el fet que se solucioni un problema que

té damunt la taula. Per tant de qualque manera tota aquesta

feina està ben documentada, amb independència que tot el que

no és de caràcter immediat, i les coses que modifiquen el pla no

són de caràcter immediat, crec, idò són també motiu de

reavaluació o de replantejament, i en aquest sentit estam oberts

perquè si alguna cosa no és correcta es digui.

En demana també, si des d’aquest institut es pretén o es

podria manejar tot el tema de transport escolar, menjadors,

compra de material informàtic... Jo crec que allò òptim seria

que sí, allò òptim seria que progressivament aquest institut

pogués manejar el que és el funcionament de l’activitat escolar,

ja li he dit amb claredat que exceptuant el personal docent, que

nosaltres tenim clar que continua vinculat a la Direcció General

de Personal, que naturalment té una bossa de personal

tremendament gran, jo no sé exactament ara..., per descomptat

pagam 12.300 mestres a les Illes Balears, dels quals una part

són del sector concertat, però en sector públic parlam de

pràcticament 10.200 que estan en nòmina en aquests moments,

dels quals el 30%, insistesc, són interins. La nostra pretensió en

aquests moments és rebaixar aquesta cota d’interins, i

naturalment la nostra estimació és que el 75% de les places més

o menys les guanyaran gent que en aquest moment és interina,

naturalment, el 70, el 80, no ho sabem molt bé, perquè això no

es pot preveure exactament, però bé, aquesta és l’estimació que

es fa, però és que llavors es produeix un valor de

reemplaçament, perquè aquestes places que queden i van

sorgint també són ocupades per nous interins, i nosaltres aquest

esquema no el pensam tocar; l’únic que pensam és reduir, si pot

ser, el nivell d’interinatge perquè ens pareix que estam en una

frontera ja que traspassar-la seria ja anar a un sistema de poca

seguretat jurídica, on tothom és interí i on ningú no té una plaça

en propietat; ja començam a tenir interinatges de llarg

recorregut, que no són bons, és un sistema que no acaba de ser

òptim, i per tant nosaltres no tenim en cap moment la pretensió
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d’emprar aquest institut per contractar professors, personal

docent, i si s’ha fet aquesta interpretació jo la desautoritz en la

mesura en què el temps que jo sigui responsable d’aquest

institut no s’emprarà aquest sistema per dotar places.

Hi havia altres qüestions... Respecte a la fiscalització de la

legalitat del projecte, jo entenc que el mateix institut, que té una

naturalesa jurídica vinculada al cent per cent amb

l’Administració pública, és a dir, no hi ha accionistes

particulars que puguin posar entrebancs, és tot administració,

de qualque manera té una certa legitimitat per convalidar amb

caràcter públic les obres que es facin perquè, entre altres coses,

és un institut públic, dirigit per responsables públics, que ja he

dit abans que incorren, a més, en responsabilitats jurídiques si

cometen qualque tipus de prevaricació o de resolució no acord

amb la normativa; és a dir, si resulta que l’institut certifica el

compliment de les normes d’un institut que ell mateix ha fet i

no s’acomoda a la legalitat, llavors estaria prevaricant i això

naturalment seria motiu, en fi, de les resolucions penals

corresponents. Jo crec que això..., esper que això no passi i el

meu ànim és que aquestes coses no succeeixin i crec que no

succeiran, encara que comprenc el fons del que vostè diu.

Comprenc, i m’ha deixat un poquet preocupat, que pugui existir

qualque incompatibilitat dins aquesta dualitat i em compromet

a analitzar-ho. Potser hauria de ser la conselleria que finalment,

a través d’una inspecció, certificàs. M’ha sembrat el dubte, li

ho reconec, i cregui’m que pensarem fins a quin punt això

hauria de ser així. Potser no estigui tan desencaminat en el seu

plantejament, ho valorarem, jo no ho havia pensat, li ho

reconec, però bé, no ho havia pensat duit per la bona fe, que és

la presideix les nostres accions, però recull el seu suggeriment

i el valor.

I també recull i agraesc el seu posicionament de cooperació,

sobretot en el que ha dit respecte a la necessitat que, si s’ha

d’obtenir millor finançació, idò naturalment vostè comprèn que

l’endeutament és l’únic camí que tenim ara, generar

endeutament a través de l’institut, desplaçar el deute d’aquest

institut a altres institucions, cosa que també legalment podríem

fer, ajuntaments, en algun cas qualque constructora, és a dir,

que realment no generaríem deute propi en cap d’aquests casos.

Però bé, això ja és entrar molt en el detall i, en qualsevol

cas, en fi, crec que don resposta a tot menys a una cosa que

vostè em demana de l’Escola d’Adults de Maó, que estigui

programada dins el segon període d’aquest pla

d’infraestructures. Jo estic disposat a reconsiderar-ho i a

valorar-ho, i, si en som capaços, avançar-ho i fer-ho dins

aquesta legislatura, si és possible, no és una cosa tan fàcil,

tampoc, però ho estudiarem. No és un pla, tampoc,

extraordinàriament tancat; hi ha una data d’acabament de les

obres però naturalment un pla d’aquesta envergadura, de 210

milions d’euros, d’una quantitat de maniobra tan gran, pot ser

sotmès, naturalment, i jo el sotmet, naturalment, a les

reconsideracions que siguin necessàries.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té un torn

el Sr. Diputat per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Seré molt breu. Quant al darrer paràgraf de..., o el punt

tercer del decret, o el darrer paràgraf de la disposició segona de

la Llei d’acompanyament, jo li agraesc que taxativament s’hagi

dit que no serà per a contractació de personal docent, i li vull

dir que hagués estat millor un altre redactat que no induís a

dubte però, bé, si és el seu compromís jo l’accept. Esper que si

qualque dia a vostè el substitueix qualcú també tengui el mateix

compromís. Un redactat més tancat hagués anat millor. És

igual, ja està aclarit així.

Quant a allò que m’ha explicat de reduir la interinitat amb

l’oferta pública per a ensenyants, només li puc, senzillament,

desitjar èxit, perquè jo crec que totes les administracions

educatives d’ençà de les transferències ho han intentat. L’únic

és que si continua creixent -també ho he de dir- la població

escolar, la reducció serà molt difícil, perquè per molt que

augmenti, com que augmenta creix la interinitat per molt que es

faci, però bé, li desitj èxit.

Quant al fet que l’adscripció del personal del Servei

d’Obres sigui voluntària, em sembla molt bé. Llavors en aquest

cas haurà de veure’s com queda el Servei d’Obres respecte a

l’IBISEC, perquè potser hi haurà gent que no hi voldrà anar.

Aquestes són les notícies que jo en tenc, poden ser

equivocades.

Quant a allò del mapa escolar jo sé que hi ha hagut una

modificació. Jo el que dic és que en alguns casos jo he detectat

improvisació i li he posat un exemple. Li agraesc la capacitat

que diu que no és una cosa tancada i flexible. Jo li agraesc que

reconsiderin, que almanco mirin allò de l’Escola d’Adults de

Maó. I també com un suggeriment, que no tenc dret a altra

cosa, que mirin allò del Josep Maria Quadrado de Ciutadella,

perquè estic convençut que traslladaran un institut que encara

pot donar molt, el traslladaran a una zona pitjor de Ciutadella

i al cap de poc temps es trobaran damunt la taula la necessitat

d’un altre institut i tindran un institut buit que l’ajuntament no

ha demanat mai, perquè van ser vostès que els van fer l’oferta

i l’ajuntament es va haver de pensar si el volien, l’institut, o no;

van donar resposta uns quants dies després damunt premsa que

sí. Açò és el que, almanco públicament, i ningú no ho ha

desmentit, són les notícies que en tenc i crec que ha estat així.

De totes maneres pensin-s’ho, facin un estudi de població de

Ciutadella, perquè el que fa falta és un tercer institut, i no el

trasllat d’aquest. Mirin-s’ho, és un suggeriment, perquè si no

crec que els problemes els tendran després vostès, no nosaltres.

Quant a allò darrer que ha dit de la supervisió, jo entenc

perfectament aquest dubte, i també de bona fe, com vostè, li

vull dir que pensi que la supervisió d’obres de la Conselleria

d’Educació per la Llei..., ara no sé si és de contractes o la Llei

d’obres, pot substituir la supervisió del ColAlegi d’Arquitectes;

per tant dubt molt que un institut, per molta empresa pública

que sigui, pugui passar per aquest camí. Si més no és un

suggeriment que crec que s’han d’estudiar i en tot cas ho

solucionaran. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest debat té la

paraula el Sr. Conseller per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, president. Molt breument, només per recollir

aquest suggeriment que vostè em fa que, insistesc, em deixa

amb certa preocupació, i crec que hem d’avaluar i hem de

valorar, i agraesc que la faci, honradament li agraesc que la faci

aquí.

Respecte al fet de si és de Ciutadella, jo no ho entenc així,

jo crec que tenim molta demanada de reubicar determinades

coses a Ciutadella: parl d’idiomes, del CEP, d’altres coses, i

una part que pugui emprar l’ajuntament, o una hipòtesi que

això ho pugui emprar l’ajuntament no ha sorgit de la

conselleria. Això li ho vull deixar molt clar. Jo damunt els

periòdics no sé com ha sortit. I respecte a la necessitat d’un

tercer institut a Ciutadella, bé, en aquests moments jo crec que

la demanda que hi ha és aquesta que està damunt la taula.

També podem valorar altres consideracions i altres coses, en fi,

no és un tema tancat, jo crec que el tema de Ciutadella no és un

tema que puguem dir que estigui tancat en aquests moments

perquè no hi està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari

Socialista intervé la Sra. Aina Calvo per un temps màxim de 10

minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair la

presència del conseller i dels alts càrrecs que l’acompanyen, i

sobretot també agrair la iniciativa, encara que voluntària, de

venir a presentar un pla..., no un pla, el pla ha entrat a formar

part del contingut de la presentació, però la creació d’aquesta

empresa.

Des del Grup Parlamentari Socialista nosaltres valoram

positivament qualsevol iniciativa que pugui tenir a veure amb

la millora de la nostra situació respecte de les infraestructures

educatives. És a dir, qualsevol, quan dic qualsevol em referesc

a una iniciativa que pugui contribuir a millorar la nostra

situació. En el nostre cas també volíem puntualitzar, i per això

també seré breu, tota una sèrie de qüestions que ja han quedat

reflectides i que han manifestat els portaveus que m’han

precedit. Vull insistir que, des del Grup Parlamentari Socialista,

maldament s’ha reiterat en diverses ocasions avui horabaixa,

també vàrem manifestar les nostres reserves respecte a aquest

redactat a la Llei d’acompanyament de la creació de l’empresa

pública pel que fa referència a aquesta possibilitat de contractar

serveis. Agraïm també la concreció amb què s’ha determinat

avui, s’ha negat la possibilitat que aquesta empresa contracti

professorat, però nosaltres mantenim la nostra reserva quant a

la necessitat que creim que hi hagi d’equilibri entre la

possibilitat d’alleugerir la gestió de l’administració a través

d’una empresa, cosa que nosaltres compartim, i especialment

per a la construcció de centres, però no veim amb tanta claredat

o guardam les nostres reserves respecte a la capacitat de control

d’altres espais de l’oferta d’un servei públic com és l’educació.

En aquest sentit, fins que no puguem veure en què es concreta

això, així mateix vàrem presentar en el seu moment el debat de

pressuposts una esmena de supressió manifestant les nostres

reserves en aquest sentit, malgrat que ja s’ha comentat en

aquesta compareixença.

Volia assenyalar un parell de dubtes. Concretament em

centraré més, per no ser reiterativa, respecte al tema del pla

d’infraestructures, que la informació de què disposam a través

dels mitjans de comunicació i de la informació que s’ha donat

des de la conselleria quan s’ha fet la presentació pública,

l’estudiarem i l’analitzarem amb més deteniment, i tenim més

temps per presentar altres tipus d’iniciatives parlamentàries i

exercir aquest control al qual apelAlava el conseller. A nosaltres

ens agradaria saber, si és possible, només com una pregunta

general, aproximadament de la quantitat anunciada, sobretot pel

que fa a curt termini, quina part correspon als plurianuals, és a

dir, un poc per diferenciar i remarcar molt també l’esforç que

es va fer d’inversió la passada legislatura, i una inversió en

actuacions que en el nostre cas volem remarcar d’una manera...,

bé, volem tornar a insistir d’una manera específica en la manca

d’enteniment a nivell estatal o en la manca d’ajuda, perquè no

en vàrem rebre cap durant la passada legislatura en aquesta

comunitat autònoma pel que fa a les inversions, i l’important

esforç que es va fer des d’aquí. Em pareixia interessant que es

pogués fer referència a aquesta proporció.

Al mateix temps, i m’ha agradat sentir una especificitat,

reconec que no he pogut escoltar exactament la xifra de centres

que serien rehabilitats, però s’ha fet una menció específica.

Valoram positivament, perquè tenim una pregunta al respecte,

el fet que es faci una puntualització respecte al tema de

manteniment i rehabilitació de centres; creim que és un dels

grans drames que pateixen gran part dels nostres centres

educatius, que és un tema que no pot quedar únicament en

mans dels ajuntaments perquè posaríem en el mateix calaix, pel

que fa a rehabilitació i manteniment, el que seria, bé, per parlar

d’una cosa molt concreta, pintar un edifici amb tasques de

rehabilitació molt més fortes derivades, bé, del temps que ha

passat des que aquestes construccions es varen fer. Per tant

valoram positivament la menció que ha fet el conseller i

m’agradaria saber com es contempla en termes generals, o si hi

ha algun tipus de proporció, respecte a l’esforç d’inversió en

rehabilitació i manteniment de centres i en noves construccions.

Creim que aquesta és una línia importantíssima, com també ho

és el fet de les noves construccions, però de veres que pensam

que la rehabilitació de centres ha de ser una línia al nostre parer

prioritària.

En tercer lloc també m’agradaria que pogués fer alguna

menció sobre el posicionament o quina és l’opció que es fa des

de l’IBISEC pel que fa a la ponderació entre construcció de

nous centres o ampliació de centres existents, per saber si hi ha

algun tipus d’opció respecte al tema de centres massificats,

centres grossos, quin és el model o quina és l’opció que es

planteja; m’ho estudiaré amb més deteniment ara que tenc la

informació, però sí saber quina és, d’alguna manera, la línia

que estableix la conselleria en aquest sentit. Nosaltres creim,

reconeixem que l’esforç d’inversió a l’hora de construir nous
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centres és molt més ample, però tampoc no creim que seria

convenient que anàssim cap a un model de centres

absolutament massificats o excessivament grossos, perquè això

també genera un tipus de model educatiu que al nostre parer

seria preocupant, i ens agradaria saber quina és l’opció, quins

són els criteris que es manegen.

Una altra qüestió, i amb aquesta tancaria l’apartat de

qüestions, seria fer referència sobretot, encara més quan he

pogut sentir les paraules del conseller respecte al caràcter

d’alguna manera flexible del plantejament que es fa en el pla

d’infraestructures, quins són els criteris de priorització o

d’assignació que es manegen a l’hora de, un cop es té un pla

d’actuació i una previsió que d’alguna manera combina, entenc,

una part de diagnosi amb una part de prospecció, d’actuació,

quins són els criteris de priorització que s’han seguit més enllà

de les necessitats; lògicament jo partesc de la premissa que, per

suposat, es fonamenta en necessitats constatades, però dins les

necessitats constatades segurament s’han hagut de prendre

decisions polítiques i de criteri amb pes per poder prioritzar-les

i al mateix temps, o acompanyant això, m’agradaria saber, ja

que hi ha un marge d’una certa flexibilitat, que comentava el

conseller, si tenen pensat algun tipus de procés de consulta o de

contrastació d’informació, o de contrastació amb les

corporacions locals, a l’hora de redefinir definitivament passar

d’aquest pla a l’acció definitiva.

Això seria un poc en l’apartat de preguntes, ja dic, de

caràcter general. Si pot intentar contestar-les, i si no farem un

altre tipus d’iniciativa, amb preguntes amb resposta escrita o

d’alguna manera, per poder tenir aquesta informació. Només

vull insistir una vegada més en el fet que, efectivament,

nosaltres ja ho hem dit en nombroses ocasions, la deficiència -

ho sabem tots- en matèria d’infraestructures és sagnant en

aquesta comunitat autònoma. Vull recordar, perquè el debat en

el fons aquí és polític, que va ser el Partit Popular que va

negociar unes transferències amb una manca, al nostre parer, de

previsió, i que això ens ha conduït a viure en una situació no

exclusivament, per suposat, i no és la causa de tots els mals,

també és la nostra realitat i el nostre moviment demogràfic,

però indubtablement aquesta manca de previsió ha conduït a

una situació clarament ofegant a la qual hem de donar resposta

i, per suposat, donarem suport a la conselleria en tot allò que

pugui significar atendre aquestes demandes, però també vull

recordar que el mateix Partit Popular, quan va accedir al

Govern d’aquesta comunitat autònoma i malgrat la situació

sagnant en matèria d’infraestructures educatives en aquesta

mateixa comunitat, ho va fer prometent, per exemple, la lliure

elecció de centre. Vull dir que en el fons ens movem en uns

marges d’una certa contradicció que nosaltres políticament

volíem deixar damunt la taula a mode de reflexió i, bé, res més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller

per contestar per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Les seves paraules, Sra. Calvo, li

agraesc la seva intervenció. Bé, vostè presenta primer uns

dubtes sobre l’equilibri entre la capacitat d’una empresa que

pugui alleugerir esforços i crear velocitat, i també que existeixi

un control. Jo crec que aquest control existeix, hi ha un control

de legalitat evident, i aquesta no és una empresa mercantil que

estigui en el mercat com hi pugui estar una empresa que pugui

fundar qualsevol persona, està sotmesa a uns criteris de control

molt especials, i que estan a la mateixa legislació i que no

repetiré ara per no avorrir. I naturalment llavors hi ha, supòs,

un control polític, també, en aquest parlament, i a les

institucions, i a l’opinió pública, als mitjans de comunicació. És

a dir, realment jo crec que hi ha uns controls a bastament i

llavors hi ha un control econòmic, comptable, és a dir, aquesta

empresa pertany a l’àmbit del Govern balear i naturalment ha

de ser intervenguda i ha de ser fiscalitzada i auditada cada any,

i naturalment complir unes normatives comptables i que no es

pot inventar, ni es pot botar, ni pot falsejar, ni pot ocultar de

cap de les maneres, i que fer-ho constitueix un delicte. Sempre

constitueix un delicte a qualsevol empresa ocultar la

comptabilitat o falsificar-la, però bé, en aquest cas és més greu

perquè estam dins l’àmbit d’allò públic i per tant seria

inacceptable.

Jo naturalment responc, com qualsevol polític, per la gestió

que un pugui fer el temps que està al front d’una institució. Jo

no responc pel que puguin fer persones que venguin després de

jo, com és natural. Jo crec que existeix control, sincerament, i

això jo ho veig clar.

Respecte a alguns dubtes que em planteja del pla

d’infraestructures, alguns són molt especialitzats i em

disculparà que no els hi contesti o que els remeti a una

explicació més detallada en un altre moment. Em demana quina

part correspon a plurianualitats enguany d’aquest pressupost.

Bé, li diré en pessetes: 3.000 milions de pessetes gastarem

enguany en pagament de plurianualitat de projectes d’obre que

estan en marxa, algunes d’elles acabades, algunes d’elles ja

inaugurades, algunes s’inauguraran, com l’escola de primària

de Ciutadella, que s’inaugurarà dilluns, o com un institut que

s’inaugurarà, el de Sant Llorenç a Eivissa, molt pròximament,

just després de les festes de Pasqua ja es començarà a emprar.

Per tant evidentment anam arrossegant, com és lògic que sigui,

una despesa plurianual d’obres que altres començaren i que

vénen d’enrere, i que es van executant així com arriben, i que

xifraria en 3.000 i busques de milions en pessetes.

Potser que hi hagués falta d’ajuda l’anterior legislatura

respecte al que vostè denuncia, o que l’anterior govern no

ajudava; idò bé, esperem que aquest ajudi. En fi, vostè aquí té

qualque cosa a dir. De totes formes, ja que ha citat al final que

el Partit Popular va negociar les transferències de l’educació,

en fi, fa molt de temps d’això i no convé que anem a cercar a

les hemeroteques el que varen dir vostès respecte a aquesta

transferència. El Sr. Riudavets potser tengui raó, perquè el

PSM sí que es va posicionar clarament en termes

d’insuficiència, però jo no sé si el PSOE en algun moment va

arribar a dir que eren massa recursos i que era un regal que feia

el govern de Madrid al govern del Sr. Matas. Ho dic perquè...,

ara no ens remuntarem a això, però si anam a les hemeroteques

potser ens en duríem qualque sorpresa de quina va ser la
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posició del Partit Socialista respecte a aquesta transferència,

perquè més o menys me’n record, d’aquesta qüestió.

Rehabilitació de centres. Bé, hi ha centres que són molt

rehabilitables i hi ha centres que mereixen una rehabilitació, i

centres que no la mereixen, és a dir, hi ha centres que s’han de

tirar a baix perquè no tenen solució, no tenen remei; per tant

s’han de construir i això que hi ha centres que sí, i hi ha centres

que la seva pròpia configuració, sobretot els més antics,

mereixen una certa rehabilitació perquè estan més ben fets,

estan construïts amb més gràcies, amb més estil, amb un

disseny més interessant, sincerament, jo no sé si amb millors

materials, però més ben construïts. Vostè va a un centre de fa

75 anys, i està millor moltes vegades que un centre que fa 20

anys que s’ha construït, i això, bé, tendrà a veure amb els

materials emprats, amb qui va fer l’obra i amb com la va fer,

però això és un fet que ens trobam sovint. Naturalment els

criteris amb aquest tipus de coses han de ser tècnics i no

polítics, i estudiant els costos. Naturalment molt de pics et

sortirà rendible fer una reparació, fer una reforma, i a vegades

val més fer una obra nova. Això s’ha d’estudiar en cada cas.

Li agraesc que valori l’esforç d’inversió en obra nova i en

rehabilitació.

Els criteris de prioritats, bé, són un poquet i vull que siguin

també un poquet flotants en el sentit que la prioritat té a veure

amb molts d’elements: té a veure amb la velocitat, per exemple,

a cessió del sòl dels ajuntaments, que és un tema que no

controlam; a vegades té a veure amb la requalificació d’aquest

sòl, que competeix en darrer terme als consells insulars, que és

un tema que tampoc no controlam. És a dir, que nosaltres anam

molt condicionats no només per la nostra capacitat de licitació,

que serà la que serà, i jo esper que sigui d’agilitat i de rapidesa

i tal, sinó que també anam condicionats per altres institucions,

que totes han mostrat -insistesc en això perquè és molt

important- una gran disposició. Clar, quan ens (...) un

ajuntament i diu “és que aquí volem fer una escola”, al batle o

a la batlessa li falta temps per cercar sòl, comprar-lo, però clar,

sovint el compra en rústic perquè vol fer una requalificació, és

a dir, moltes vegades està sotmès -i és lògic que sigui així- a

prescripcions urbanístiques que no són tan fàcils de resoldre, i

que també condicionaran la nostra capacitat de maniobra, i en

un moment determinat ens faran dir: “escolta, aquest no el feim

tot d’una, feim aquest altre, que ja tenim...”, i per ventura

teníem prevista una cosa abans que l’altra, però precisament

poder jugar amb tots aquests elements és la capacitat de

maniobra que tendrem per potser prioritzar una cosa respecte

de l’altra. També, naturalment, atenent valors de demanda, de

necessitat, per suposat. Que anar a fer aquesta escola que hi ha

pendent a Santa Eulària, on enguany el curs s’ha fet dins un

petit teatre parroquial sense finestres, és una prioritat respecte

a fer una escola nova a un lloc que tenen una escola,

òbviament, però bé, nosaltres pensam que tendrem la capacitat

de maniobra a bastament per poder anar donant resposta a totes

les necessitats.

I naturalment, també hi ha procés viu de consulta amb altres

instàncies, amb els consells i amb els ajuntaments, i amb els

consells escolars insulars que ara es crearan, i amb els consells

municipals si cal, també es mantendrà un nivell de negociació

i d’acord, perquè necessitam informació viva i tal.

Això és esquemàticament el que li puc dir respecte de les

coses que m’ha plantejat, jo crec que me’n deix qualcuna,

potser no puc respondre per la dificultat d’aclarir determinats

aspectes que vostè plantejava, però vagi per endavant la meva

disposició a aclarir-ho en qualsevol altre moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, en torn de

rèplica, té un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. No, molt breument, agrair també les

respostes, efectivament hi ha temes que podem aprofundir en

el contingut, a través d’altres iniciatives així ho farem.

Sí que vull insistir en el tema de la felicitació amb la

incorporació de la rehabilitació com a una línia de feina

important dins el tema del Pla d’infraestructures. I després,

d’acord, estic totalment d’acord i és obvi que existeixen tota

una sèrie de criteris flotants que evidentment són incontrolables

i que responen a variables absolutament alienes al que és la

tasca diària des de la conselleria, però sí que entenem que

podrien, o crec que des de l’IBISEC segurament sí es pot fer un

procés de flexibilització, creim important i m’agradaria, si es

pot recollir el suggeriment, que estaria bé que es concretàs el

procediment de consulta per poder arribar a decisions finals en

matèria d’infraestructures, perquè me sembla que és important

i que crec que també pot ajudar a atendre més i millor les

necessitats d’infraestructures vigents.

Respecte de la tasca de l’hemeroteca jo me remetré, ja per

això de fer-ho amb una rialla, a les paraules, com era el poeta?,

era Neruda, el que deia: “sucede”. I mira, amb això crec que ho

podem tancar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquest torn té la

paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Jo recull la cita de Neruda i enguany

que és el centenari potser que puguem organitzar qualque acció

que valori en la seva justa mesura el pes d’aquest poeta tan

rellevant. 

Establir un protocol de consultes estaria bé i no és una mala

idea, que jo recull. És ver que hi ha un automecanisme de

consultar, és a dir, els ajuntaments es mouen, el món educatiu

es mou i tot això està en efervescència i per uns conductes o per

uns altres arriba a l’administració educativa, que es veu

pressionada per anar donant respostes. Això és així

essencialment, i això genera uns mecanismes més o menys

racionals, però bé, no hi seria de més que existissin uns

protocols pautats de poder exercir exactament una consulta en

tals termes, senyor ajuntament tal o qual ens enviï tota aquesta
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informació protocolAlitzada, documentar, no és cap cosa que me

pareixi una mala idea i la recull i la faig meva. I també agraesc

la gentilesa de la diputada, com també del diputat Riudavets

d’oferir aquí idees i colAlaborar en aquesta tasca tan

complicada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari

Popular, intervé la diputada Carolina Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair la

presència de l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura i la dels

seus colAlaboradors. I per fixar la postura del Grup Parlamentari

Popular començaré per avançar el nostre total suport al Pla

d’infraestructures educatives que ha dissenyat la Conselleria

d’Educació i Cultura.

Des del nostre grup pensam que és una bona fórmula la

creació d’aquesta empresa pública per donar resposta a una

situació d’extrema necessitat, com és l’estat precari de les

infraestructures educatives de les nostres illes, d’una manera

més àgil i sense que s’hagin d’endeutar ni consells insulars ni

ajuntaments. Aquest pla recull, com a criteri bàsic, les

necessitats en matèria d’infraestructures educatives que

presenta el mapa escolar vigent a les nostres illes i, a més,

contempla altres actuacions no previstes en el mapa, però que

també són necessàries per al sistema educatiu.

Es preveuen envoltant de 190 actuacions, un total de 59

centres de nova construcció i 80 ampliacions de centres ja

existents, el que vol dir una inversió d’uns 210 milions d’euros.

Les xifres parlen per si mateixes, mai no s’havia fet una

inversió d’aquestes dimensions en educació. Amb més d’un any

s’ha preparat un pla d’actuacions detallat, amb uns objectius a

complir dins un termini de temps molt concret, que dóna

resposta a unes necessitats històriques que com més passa el

temps més urgents es fan. A més, per poder executar aquestes

actuacions s’ha creat una empresa pública, per poder

desenvolupar les activitats d’una manera més àgil i flexible;

una empresa pública completament transparent, formada per

personal de la conselleria, la qual cosa fa que no hi hagi un cost

extra de personal.

En definitiva, creim que és tot un exemple d’eficàcia

gestora, que és una proposta realista on s’han fixat uns terminis

màxims per fer realitat aquestes inversions. I és que, a part de

la construcció de nous centres, ampliació dels ja existents o

reformes importants, paralAlelament hi ha un conjunt d’obres de

manteniment i de conservació que es realitzaran, ja que

pràcticament a la totalitat de centres educatius de Balears s’han

de fer actuacions, com per exemple, supressió de barreres

arquitectòniques, revisions d’instalAlacions elèctriques, etcètera.

En definitiva, el que se cerca és completar i millorar la xarxa de

centres educatius del mapa escolar.

I per acabar, senyores i senyors diputats, dir que,

possiblement, no es podran solucionar tots els problemes

educatius, donada la manca històrica d’instalAlacions educatives

i la realitat social que ens envolta, però sí que pensam, des del

Grup Popular, que aquest pla és a l’alçada de les

circumstàncies; que és una resposta seriosa i eficaç i que a la fi

s’ha proposta una solucionat, que ens agradarà més o menys,

però que finalment ataca els problemes enlloc de només parlar

d’ells. I el que és més important, el pla no només diu el que

hem de fer, sinó que diu per a quan estarà fet, i ens consta, Sr.

Conseller, que vostè compleix els seus compromisos i això a

Eivissa li deim fer política de fets.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el

conseller, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, com sempre faig, el

suport del Grup Parlamentari Popular que molt amablement ens

dóna el seu ànim i el seu reconeixement.

Efectivament, pretenem solucionar una situació de

precarietat, pretenem donar resposta a unes necessitats ben

paleses dins les Illes Balears i és un pla que és ambiciós en els

seus objectius, és ambiciós en la seva finançació; és fruit d’una

reflexió tecnicojurídica important, no és fruit de la

improvisació, ha costat tots aquests mesos d’elaboració, de

preparació, de posada en marxa, però crec que abans d’un des

de la presa possessòria de qui els parla aquest institut estarà

funcionant, estarà ja adjudicant obra, estarà proveint obra i

finançant obra pública. Per tant, parlam, com vostè ha dit molt

bé, de la major inversió en recursos públics per a l’escola

pública, per a l’educació dels infants, nins i nines de les Illes

Balears, més gran que s’hagi fet mai. I això crec que és un

esforç que feim naturalment perquè consideram que el valor de

l’educació és un valor que està per damunt de moltes altres

coses i que és un valor extraordinàriament rellevant dins la

nostra societat i volem correspondre, per tant, aquesta

demanda, que és una demanda certa i reconeguda per tothom i

recollida dins el que ha estat el mapa escolar.

Per tant, acab, Sr. President, senyores i senyors diputats,

agraint, molt especialment a la diputada Sra. Torres, doncs les

seves paraules de reconeixement.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de rèplica? No.

Donaríem per tancat aquest primer punt de l’ordre del dia

i passaríem al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix a les preguntes registre d’entrada número 430, 431,

432, 433 i 434/04.

Per formular, vol agrupar, vol?

II.1) Pregunta RGE núm. 430/04, de l'Hble. Diputada

Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari
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Esquerra Unida i Els Verds, relativa a funcions de l'Institut

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

Per formular la pregunta registre d’entrada 430/04, relativa

a funcions de l’Institut Balears d’Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló

i Pons, autora de la mateixa.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és evident, com a

preàmbul de la pregunta he de dir que, ja que ens ha presentat

avui bàsicament el Pla d’infraestructures, jo és evident que, li

he dit també a la meva intervenció, que tot el que suposàs

millorar les infraestructures educatives de les Illes Balears

aquest grup està absolutament, no només d’acord, sinó que

també ens pot trobar al seu costat, sempre i quan tenguin,

diríem, un aval per la seva necessitat de fer-les, la ubicació i

qüestions fonamentals per dur-ho a terme.

Però dit això, el que sí li volia demanar és, precisament, el

que a nosaltres ens preocupa de la creació de l’IBISEC és ja el

que he fet esment abans a la meva intervenció, respecte del que

ha estat les qüestions que vostè ens ha plantejat, com també hi

han fet esment la resta de portaveus dels altres grups

parlamentaris, i és respecte del que diu el Decret que, a més

que es parli de la construcció, manteniment i explotació

d’equipaments educatius i culturals, també de serveis necessaris

per prestar de manera correcta i completa el servei públic

educatiu, amb inclusió d’activitats extraescolars i

complementàries i de foment i producció de la cultura.

És a dir, queda un institut amb unes funcions molt clares,

que són la construcció i manteniment d’edificis, que a nosaltres

ens sembla bé, no hi posam ni ho qüestionam, no és en absolut

dolenta aquesta fórmula; però unes altres que sí a nosaltres ens

preocupen, que és el que jo he intentat manifestar-li, que, al

nostre entendre i pel que és així, talment com està explicitat en

el decret, són un calaix de sastre o almanco no estan

concretades i que a nosaltres ens agradaria, aposta, fer-li

aquesta pregunta: si ens pot concretar quines activitats

educatives i culturals promourà i durà a terme l’IBISEC?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr.

Conseller, per un temps màxim de deu minuts. Li agrairíem que

intentàs fer un esforç amb les seves explicacions, perquè ens

pensàvem que aquestes preguntes estaven fetes, però es veu que

no han estat contestades per part del Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fio o Amengual):

Sí, gràcies, Sr. President. Essencialment l’institut pretén

construir obra pública, ja ho he dit, i efectivament pretén la

possibilitat de fer altres coses. Quines? Doncs, dins el que és el

món de la cultura, si es construeixen determinades

infraestructures poder exercir els lloguers que hi pugui haver i

tenir els ingressos que puguin correspondre.

Ja he explicat que la pretensió d’aquest institut no és

contractar personal docent, encara que obert la possibilitat que

pugui contractar personal administratiu i naturalment la

pretensió és que tot el manteniment que es fa a les escoles, tota

l’adquisició de material, tot el que és el transport escolar, tot el

que és la política de menjadors de la comunitat autònoma, giri

dins l’òrbita d’aquest institut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la

paraula la Sra. Diputada, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, moltes gràcies, perquè

ha estat una resposta concreta, que tots aquests serveis la

intencionalitat és que els gestioni a través de l’IBISEC. Llavors

jo, senzillament, dir si tots aquests serveis que vostè ha

explicitat que serien a través de l’IBISEC, si es pot assegurar

que no seran serveis contractats directament per la Conselleria,

sinó que seran contractats per l’IBISEC, supòs que serà així.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquest torn de

contrarèplica, té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per la seva brevetat, Sr. Conseller.

Passaríem a la pregunta número 2, per formular, vol agrupar

... Quines preguntes agruparia?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Voldria agrupar la 431 i la 432, la de pluralitat política i

representants de la comunitat educativa.

EL SR. PRESIDENT:

La 431 i la 432 vol agrupar?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, sí.

II.2) Pregunta RGE núm. 431/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a manca de pluralitat
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política al Consell d'Administració de l'Institut Balear

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

II.3) Pregunta RGE núm. 432/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a manca de

representants de la comunitat educativa al Consell

d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i

Serveis Educatius i Culturals.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular aquestes preguntes, té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquestes preguntes van

en la línia de poder conèixer, tal com jo li he dit, quin és o al

nostre entendre, perquè en el Consell d’Administració no es

contemplava el pluralisme polític ni la representació de la

comunitat educativa que, al nostre entendre, bàsicament en

temes de serveis, com hem parlat en aquest punt anterior que a

nosaltres bàsicament és el que ens preocupa més, i foment i

producció de la cultura i activitats extraescolars i

complementàries, creim que la comunitat educativa té molt a

dir i té molt a aportar sobre un tema que jo crec, crec no, té,

també és una part on s’educa l’alumnat; llavors, voldríem

demanar a veure si hi ha previst, inicialment entenem que no hi

ha previsió de cap tipus, pel que vostè ha dit, que al consell

d’administració s’hi inclogui ni el representant de la comunitat

educativa ni tampoc els representants dels grups parlamentaris;

llavors, si hi ha algun sistema que permeti que hi hagi un

seguiment, un control i una participació, en funció del que

cadascú i cada àmbit o cada àmbit d’aquests que jo li he

explicitat ha de fer, per exemple els grups parlamentaris és més

de control de l’administració pública, la comunitat educativa

més de participació d’idees i de propostes; si es té previst fer

algun sistema pel qual això es pugui contemplar i es pugui tenir

en compte?

Com li dic i li repetesc, des del nostre punt de vista, tots

aquests serveis o una part important d’aquests serveis també

són educatius. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el

Sr. Diputat, el Sr. Conseller, perdó, per un temps màxim de deu

minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Me remet al que he dit a la

compareixença, jo crec que no és necessària, ho he explicat

crec que amb molt de detall, la presència política, sindical,

professional, escolar, de cap tipus, més que tècnica, perquè

aquest és un instrument tecnicojurídic per poder aconseguir uns

avantatges.

El control polític s’exercita en els consells escolars, a nivell

insular, local, autonòmic i també en aquest Parlament, on

naturalment es té a l’abast tota al documentació, tot el que es

faci en aquesta empresa, com és obligat que sigui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No vol fer ús de la

contrarèplica.

Queden doncs dues preguntes, la 433 i la 434. Les vol fer

per separat o les vol...

Per separat?

II.4) Pregunta RGE núm. 433/04, de l'Hble. Diputada

Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a finançament de

l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i

Culturals.

Té la paraula la Sra. Diputada, per formular la pregunta

433, relativa a  finançament de l’Institut Balear

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, el Decret també es refereix, concretament, sobre un

tema que a nosaltres ens agradaria també que se’ns intentàs

respondre per part del conseller, tot i que crec que ja ho ha

intentat a la seva compareixença, però que aquests ingressos

que es puguin obtenir en la prestació de serveis, a què es

refereix el Decret a l’hora de crear aquest institut i quins seran

aquests ingressos, si ens poden explicar d’on vendrien, si serà

una qüestió de serveis que es puguin donar, es puguin llogar,

vull dir, d’alguna manera poder conèixer quines seran les

actuacions envers aquests ingressos que es puguin obtenir per

la prestació de serveis, tal com diu el Decret? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr.

Conseller, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Pràcticament és un capítol irrellevant

el que es pugui obtenir per ingressos, però s’ha d’explicar

perquè aleshores no podríem cobrar uns preus. Si a un moment

determinat volem llogar una instalAlació cultural o volem llogar

una instalAlació educativa, esportiva, sobretot, pens, un

polisportiu, qualsevol instalAlació d’aquestes que pugui ser

susceptible a un moment determinat de llogar per a

determinades activitats o per a determinats objectius legals,

com és natural, seria la possibilitat de tenir un ingrés per part

de l’institut, per tant hauria d’estar habilitat per poder fixar

unes taxes o el que fos pertinent en el moment que s’establís

aquesta possibilitat, que en aquests moments exactes no

existeix, però que es deixa la possibilitat dins el decret que en

el futur pugui existir, com ja he explicat a la compareixença

anterior.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 9 / 1 d'abril del 2004 167

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la

paraula la Sra. Diputada, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és a dir, a nosaltres ens

planteja el dubte, ja li dic si el fer rendibles econòmicament

determinats equipaments, idò si seria prioritari davant

l’objectiu de (...) del servei educatiu, esperam que no sigui així.

I per tant el que podem dir és que, precisament ja que vostè es

compromet o creu que és una qüestió irrellevant i que per tant

això només és en casos concrets, idò que efectivament sigui

d’aquesta manera i no es converteixi en una pràctica diríem que

converteixi, com dic, intentar fer rendible econòmicament els

equipaments perquè podria anar, al nostre entendre, com a en

detriment del que ha de ser sobretot potenciar les activitats

extraescolars, des d’una manera lúdica i assequible a tots els

ciutadans, sobretot als infants i joves d’aquesta comunitat

autònoma.

Per tant, li faríem almanco aquest suggeriment, tot i que

vostè pareix que està disposat que no sigui així, senzillament

sigui una qüestió puntual. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. No vol contestar.

II.5) Pregunta RGE núm. 434/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a política de personal

de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius

i Culturals.

Passaríem, idò, a la darrera pregunta, registre d’entrada

434/04, relativa a política de personal de l’Institut Balear

d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. Té la paraula

la Sra. Margalida Rosselló i Pons, autora de la mateixa, per un

temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller és un tema que

efectivament crec que se n’ha parlat bastant avui horabaixa. Dir

una sèrie de qüestions envers aquest tema: en primer lloc crec

que perquè es tranquilAlitzàs, almanco els rumors que ja s’han

dit que podien circular entorn del sector educatiu, bàsicament

els funcionaris, que en aquest moment hi podia haver una certa,

o almanco un rumor respecte d’això, crec que seria bo que

quedàs suficientment clar que els funcionaris només accediran

a l’IBISEC en el cas que ho facin en comissió de serveis, des

d’un punt de vista que sigui per lliure, sí, sí, està per comissió

de serveis, però que sigui per decisió pròpia dels funcionaris i

no per una decisió de transferir, o de transferir o de passar

determinats serveis a l’IBISEC. Únicament i exclusivament

crec que seria bo que això quedàs, tot i que en el Decret queda

una mica en l’aire i aposta ho deman.

En segon lloc, i respecte de la política de personal,

evidentment també, tot i que la pregunta és quins criteris se

seguiran en la política de personal, tant pel que fa als

funcionaris, com he dit, però també en la contractació laboral;

si se seguirà la línia de subcontractacions o es farà una

convocatòria pública per fer contractacions a un determinat

nombre de personal que es consideri de plantilla i que es

consideri que s’ha de tenir. M’agradaria, si me pogués contestar

aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller,

per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Amb caràcter particular tots

voluntàriament poden passar a l’institut si volen i si no queden

adscrits a l’institut, però reservant la seva situació de personal

funcionari. Jo no conec cap rumor contrari a això i les meves

notícies és que tothom està disposat a adequar-se a la situació

de l’institut, no sé a quins rumors es venen referint avui

horabaixa sobre això.

Respecte de si es contractarà personal fora d’aquest...,

efectivament, es contractarà un nombre indeterminat en aquest

moment de persones, a nivell tècnic, per poder elaborar aquests

projectes, agilitar aquests projectes; per tant, ens referim

essencialment a professionals tècnics que permetin la sortida de

tots aquests projectes, amb independència que també, com és

natural, doncs s’haurà de contractar qualcú a nivell

administratiu o d’ordenances, òbviament, per donar cobertura

a les necessitats operatives de l’institut.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra.

Diputada, en torn de rèplica, per un temps màxim de cinc

minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, molt concretament. Jo crec que queda clar quina serà

aquesta qüestió. El que sí voldria afegir, si és possible, i me pot

contestar el Sr. Conseller, tot i que és una qüestió que venia a

la pregunta anterior, però sí que no m’ha contestat ara, és si es

farà un concurs públic o seran càrrecs de confiança que es

posaran en aquesta qüestió. Només és saber el sistema, si es

farà algun tipus de proposta de plantilla i es farà després un

concurs públic o si no, saber com es durà a terme aquesta

contractació de tots aquests tècnics que vostè ha comentat.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Mai no he contractat ningú des de l’administració pública

sense publicitat, jo no sé si vostè pot dir el mateix.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President?
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Voldria demanar empara a vostè, perquè crec que el darrer

comentari del Sr. Conseller no sé a què es refereix i

m’agradaria que ho explicàs.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, és a dir, és igual. Ho vol explicar?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Convé, perquè, per ventura, no sé de què... Què diu?

EL SR. PRESIDENT:

Recollim. Una vegada esgotat jo crec que i aclarit l’ordre

del dia d’avui, només queda agrair la presència del Sr.

Conseller i acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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