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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria

si es produeixen substitucions.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí Sr. President, Francesc Molina por Carme Feliu.

Elecció de la secretària o secretari de la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar a l’únic punt de l’ordre del dia de la sessió

d’avui, aquesta presidència vol informar als membres de la

comissió que s’ha presentat l’escrit RGE núm. 2605/04,

mitjançant el qual el Grup Parlamentari Popular comunica la

substitució de l’Hble. Sr. Joan Marí i Tur per l’Hble. Sr.

Miquel Àngel Jerez i Juan a la Comissió de Cultura, Educació

i Esports. És per això i tenint en compte que el Sr. Joan Marí i

Tur ocupava el càrrec de secretari de la comissió i d’acord amb

l’article 68.2 del Reglament del Parlament, que es proposa una

alteració de l’ordre del dia d’avui i el primer punt seria

l’elecció del secretari de la Comissió de Cultura, Educació i

Esports.

Sí?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Només és per dir que el Grup Popular presenta el Sr.

Miquel Jerez. 

(Remor de veus)

Ah! Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

S’accepta l’alteració de l’ordre del dia? No hi ha votació. 

Idò passam a l’elecció del secretari de la Comissió de

Cultura, Educació i Esports, d’acord amb l’aplicació analògica

de l’article 37 del Reglament del Parlament de les Illes Balears

i d’acord amb l’article 40.3 del Reglament.

Hem de llegir els articles? No fa falta.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular

presenta com a candidat el Sr. Miquel Jerez i Juan.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista?

Prec als grups parlamentaris que facin arribar el nom que

proposin per al càrrec.

No en proposen.

Els altres grups presentaran candidat? No presenten

candidat.

Sr. Lletrat faci lectura dels noms dels diputats per tal que

dipositin el seu vot a l’urna.

EL SR. LLETRAT:

Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell.

Hble. Sr. Andreu Bosch i Mesquida.

Hble. Sra. Aina Calvo i Sastre.

Hble. Sra. Maria José Camps i Orfila.

Hble. Sr. Francisco Molina i Fresneda.

Hble. Sr. Joan Font i Rosselló.

Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero.

Hble. Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan.

Hble. Sra. Maria Anna López i Oleo.

Hble. Sra. Dolça Mulet i Dezcallar.

Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut.

Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

Hble. Sr. Andreu Prohens i Vicens.

Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit.

Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons.

Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.

EL SR. PRESIDENT:

Miguel Jerez.

Miguel Jerez.

Sr. Don Miguel Jerez.

Miguel Jerez.

En blanc.

En blanc.

Miguel Jerez.

Miguel Jerez.

Miguel Jerez.

Miguel Jerez.
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Miguel Jerez.

Miguel Jerez.

Blanc.

Blanc.

Blanc.

I blanc.

Efectuat el recompte el resultat de la votació n’és el

següent: a favor del Sr. Jerez 10 i en blanc 6. 

En conseqüència en resulta elegit com a secretari de la

comissió el Sr. Miquel Àngel Jerez. Prec a l’elegit que ocupi el

seu lloc a la mesa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1812/04, presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a la paralització de la posada en marxa de la Llei

de qualitat de l'educació.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1886/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a la paralització de la LOCE.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en

les proposicions no de llei RGE núm. 1812/04 del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

paralització de la posada en marxa de la Llei de Qualitat de

l’Educació i RGE núm. 1886/04 del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa també a paralització de la LOCE.

Atès l’objecte i el contingut de les dues proposicions no de

llei i d’acord en el que preveu a l’article 165.6 del Reglament

de la cambra, aquesta presidència proposa acumular les dues

proposicions no de llei a efectes de debat, s’ha consultat els dos

partits també en aquest cas que aportaven les proposicions i hi

han estat d’acord.

Doncs per defensar la proposició no de llei RGE núm.

1812/04 intervé la Sra. Rosselló del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds per un temps màxim de 10

minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé tal

com diu el títol d’aquesta proposició no de llei, es tracta de

demanar la paralització de la posada en marxa de la Llei de

Qualitat de l’Educació, més coneguda per LOCE. Nosaltres des

del nostre grup entenem que aquest és un bon moment per

precisament paralitzar la posada en marxa d’aquesta llei per

dues qüestions. En primer lloc perquè en aquest moment està

clar que han passat tot un seguit de qüestions i que després hi

faré referència, que fan necessari prendre una determinació

respecte això, tenint en compte que el Govern de l’Estat

espanyol ja ha pres una mesura. Nosaltres per tant, entenem que

ha de ser una qüestió en la qual no hi hagi cap problema, però

així i tot entenem que és el moment de debatre aquesta qüestió.

I en segon lloc també entenem que és un bon moment

perquè ens trobam a una alçada del curs escolar, quasi bé al

final d’aquest curs per iniciar el proper, que fa necessari

prendre una determinació clara respecte aquest tema. Per tant,

creim per concloure i abans d’entrar més en qüestió

d’arguments, que la paralització de la LOCE a les Illes Balears

ha de ser un fet i no hi ha d’haver cap tipus de problema perquè

això es pugui endavant, tenint en compte que a més ja hi ha una

sèrie de decisions preses per a qui més li competeix que és el

Govern de l’Estat.

Dir que prèviament a entrar concretament a allò que

demanava la proposició no de llei, la LOCE tots coneixem que

va ser aprovada en el desembre del 2002, que aquesta llei té

importants mesures sobre temes bàsics respecte a

l’ensenyament no universitari. També conté mesures molt

importants sobre la funció docent i sobre l’organització dels

centres docents. La Llei de Qualitat de l’Educació ha estat una

llei que vertaderament ha fet una reforma del sistema educatiu,

en el nostre entendre i sempre ho hem dit així, que havia estat

tornar enrera respecte elements que havien avançats la LOGSE,

però és cert que modifica d’una manera important tot un seguit

d’aspectes que fan referència....

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni Sra. Rosselló. Pregaria un poquet de silenci per

favor als senyors diputats.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Que fan referència a allò que abans he dit, tan a etapes

d’ensenyament no universitari, funció docent, com a

organització de centres escolars. Hi ha temes que nosaltres

sempre hem cregut que el tractament que feia la LOCE no era

adequat, tan pel que fa i per esmentar-ne alguns, el caràcter

assistencial de l’educació infantil, sempre hem defensat que

tengués un caràcter educatiu per entendre que des de què

l’infant neix idò s’ha d’entendre que ja s’educa. També sempre

hem cregut que els itineraris de l’Ensenyament Secundari

Obligatori que marcava la LOCE eren segregadors, que aquests

itineraris creaven en realitat una diferenciació, a l’estil del que

feia la llei del 70 en allò que era l’alumnat que podia arribar a

un determinat ensenyament universitari i els que no. Per tant,

entenem que en aquests moments en el segle XXI precisament

hem d’anar a una secundària obligatòria que tengui uns

objectius molt més amples a nivell educatiu i a nivell integral

de la persona i no precisament a crear aquesta segregació.

Per altra banda sempre hem cregut que la nova prova de

batxillerat era absolutament innecessària per tot un seguit de

raons que també hem exposat en altres ocasions i creim que era

absolutament innecessari dur-la a terme. Per altra banda

aspectes com l’equiparació de la religió a altres assignatures

obligatòries, a nivell fins i tot de promoció educativa, entenem

que evidentment això fins i tot atemptava, en el nostre parer, a

la pròpia Constitució que marcava la llibertat, entre altres coses

de la religió, d’expressió i a més, d’educació.
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Per altra banda també, dins allò que és la LOCE, hi ha

aspectes que en el nostre entendre també ens preocupen molt i

és que a les Illes Balears, com sabem perfectament,

precisament per ser una comunitat autònoma que té dues

llengües oficials, hi ha 4 hores setmanals de llengua castellana

la qual cosa suposa una complicació addicional dins allò que

són les 4 hores de català. Per la qual cosa també crèiem que

requeria una qüestió diferent a la que es plantejava per part de

la LOCE i que no havia tengut en compte la dimensió

plurinacional, per dir-ho d’alguna manera, que hi havia a

l’Estat espanyol.

Per altra banda també els criteris d’admissió de l’alumnat,

tan per als centres públics com concertats també creim que era

un element fonamental a nivell educatiu, a més bàsic per tal de

no crear diferències entre l’alumnat de centres públics i

l’alumnat de centres concertats. La LOGSE havia donat una

passa endavant important, precisament per evitar aquesta

discriminació i aquesta diferenciació i veim que la LOCE

retrocedia, com dic, a la llei del 70 que estava superada

teòricament, tan a nivell pedagògic, a nivell polític i a nivell

social.

Per altra banda a més dels continguts de la LOCE, era una

llei que afectava com ja he dit profundament aspectes

fonamentals del marc educatiu bàsic per als infants, per als

joves i evidentment per a totes les persones. La LOCE,

aprovada en el 2002, ha estat una llei amb moltes contestacions

dels sectors del professorat, del sector dels estudiants, dels

pares i mares i tampoc no ha estat fruit del consens

parlamentari. Nosaltres creim que tota aquesta situació

evidentment feia necessari que hi hagués un replantejament de

la Llei de Qualitat de l’Educació, que més que millorar la

qualitat el que feia era augmentar la diferència entre alumnes

d’un tipus i alumnes d’un altre.

Per altra banda ens trobam que en aquest moment s’ha fet

una aprovació d’un reial decret de modificació del calendari,

tenint en compte que hi ha hagut un resultat electoral que ha fet

que el Govern de l’Estat en aquest moment no sigui el Govern

del Partit Popular i per tant, el Govern del Partit Socialista ja ha

aprovat per Consell de Govern la modificació del reial decret

del calendari i per tant, la paralització de la posada en marxa

per al proper curs 2004-2005.

Nosaltres entenem que davant d’aquest marc, marc d’una

llei que per una banda no ha estat, en el nostre entendre, massa

acurada respecte a allò que ha estat el debat i el consens tan a

nivell polític, social i pedagògic i que a més té moltes mesures

a les quals he fet esment i que molts de sectors, evidentment no

només des del nostre grup parlamentari, que veien amb moltes

de dificultats que realment fos una llei que respongués al seu

principi bàsic o al seu marc fonamental que era la qualitat de

l’educació. I tenint en compte que el Govern de l’Estat ha

canviat i per tant, clarament ha pres una decisió de no dur

endavant el desplegament de la LOCE, o modificar el calendari

de la LOCE, tot i que jo vull dir que ha entrat i ho ha dit ben

clar el President del Govern, almanco a nivell de mitjans de

comunicació i a nivell parlamentari, que volia obrir un debat

amb totes les comunitats autònomes i tots els sectors implicats

en un tema tan important com és una llei d’educació. 

Nosaltres entenem per tant, que en aquest marc i per evitar

confusions, esforços innecessaris per part de tota la comunitat

educativa, sigui per part de les pròpies administracions

educatives, sigui per part del professorat, sigui per part de

l’alumnat, sigui per part dels pares i mares, idò es paralitzi el

seu desplegament reglamentari i també que les actuacions

administratives que s’hagin de dur a terme per a l’aplicació de

la LOCE es paralitzin i no es duguin a terme, sinó que es

continuï en la línia d’allò que s’ha fet fins al moment i per tant,

no entrar dins una situació que allò que pot generar precisament

és una greu i gran confusió que en el nostre entendre s’hauria

d’evitar perquè no duria a res positiu.

Per altra banda també creim que és el moment d’encetar un

debat, que no es va tenir abans quan es va aprovar la LOCE,

amb la participació de tots els agents socials i educatius

implicats en el tema. Entenem que s’ha de replantejar el diàleg,

la reflexió i arribar evidentment al màxim consens social i

polític sobre un marc educatiu que ens competeix a tots i per

tant, no en podem defugir en absolut i a més crec que

l’administració té més responsabilitat que mai per intentar

arribar precisament al màxim acord en un tema que jo diria que

és absolutament prioritari en allò que són les polítiques de...,

vaig acabant Sr. President, d’un estat o d’un país que es

considera que vol anar cap un futur amb qualitat per a tots els

persones, sobretot per als infants.

Per altra banda creim que també per respectar aquesta

pluralitat de l’Estat espanyol i les distintes comunitats

autònomes creim que tot això, tots aquests arguments esbrinats

de la manera més breu possible, idò entenem que fa necessari

la nostra proposició no de llei que diu molt clarament, i acab,

que és paralitzar totes les actuacions que tenguin com a finalitat

l’aplicació de cara al proper començament de curs de la Llei

10/2002 de Qualitat d’Ensenyament. Per tant, creim que

s’haurien de paralitzar totes les actuacions per entrar a un

període que fins i tot s’ha marcat a nivell parlamentari i a nivell

del Parlament espanyol i que a finals de l’any que ve ja es duria

una llei a aprovació al Parlament i que realment intentés ser

amb el màxim consens. Crec que s’ha d’esperar per tant, aquest

moment per tal de què no hi hagi confusió a tota la comunitat

educativa i que l’única que generaria seria realment una

situació difícil per a tots i crec que ningú vol que passi.

I dit això don per conclosa la meva exposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per defensar la proposició no

de llei RGE núm. 1886/04 intervé el Sr. Riudavets del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista per un temps màxim de

10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com ja

s’ha dit fa un moment, el Govern central ha anunciat

públicament la paralització d’alguns aspectes substancials de

l’anomenada Llei de Qualitat d’Educació, LOCE. Era ja públic

i notòria la intenció del Govern de l’Estat en aquest aspecte,
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però la concreció de la mesura es va realitzar el passat 30

d’abril en el Consell de Ministres que es va celebrar aquest dia.

És convenient assenyalar les dates per mor que consideram

oportú i així ho faig saber a la mesa, la retirada del punt 3 de la

nostra proposició no de llei i que responia a la realitat del

moment en què va ser redactada, dia 1 d’abril ara fa un mes, i

que ha perdut el seu sentit en el moment que ja s’han concretat

les mesures i l’abast d’aquestes mesures, cosa que coneixíem

quan vàrem presentar la proposició.

No és res nou que aquesta llei va ser fortament criticada pel

nostre partit, per considerar-la discriminatòria i que envaïa les

competències autonòmiques. Vull recordar que en dictamen del

Consell Consultiu va ser recorreguda davant del Tribunal

Constitucional. Però no és ara la meva intenció, ni crec que

sigui el moment d’entrar a exposar ara els defectes d’aquesta

llei, n’érem contraris, però sent d’obligat compliment

l’administració educativa de l’anterior Govern de les Illes

Balears va iniciar les passes per fer-la efectiva.

El canvi de Govern a Madrid ha suposat llavors que una llei

que va ser imposada sense cap mena de consens amb la

comunitat educativa, sigui com he dit paralitzada en la seva

aplicació en alguns aspectes substancials. Aspectes que encara,

ho vull remarcar, no s’havien implantat, em referesc i no està

demés repetir-ho als següents aspectes: itineraris, programació

d’iniciació professional, assignatura de religió, variació d’hores

en algunes matèries, caràcter assistencial del primer cicle de

l’educació infantil i prova general de batxillerat o revàlida.

Aplaudim i donam suport a la paralització, que per altra part és

el compliment d’una promesa electoral del partit que va

guanyar les darreres eleccions generals i que presumiblement

conduirà a una reforma més profunda durant el proper curs.

Però hem de ser conscients que l’esmentada paralització

d’aquests aspectes que he assenyalat no és, ni pot ser immediata

i possiblement fins el mes que ve no serà efectiva per mor que

cal que l’esborrany del decret o decrets de paralització passin

prèviament pel consell escolar de l’Estat i pel Consell d’Estat.

Per cert i faig un incís, vull dir que he llegit amb una certa

sorpresa les declaracions del conseller d’Educació Sr. Fiol avui

mateix, en premsa, allà on diu que ha visitat la pàgina del BOE

i no ha trobat cap disposició legal al respecte. El Sr. Conseller

sap, o hauria de saber que cal la tramitació prèvia que he

assenyalat i que la publicació d’un decret d’aquestes

característiques no pot ser automàtica. Bé així ens trobam i

falten només unes setmanes, esper, perquè el decret surti

publicat. No vull dubtar ni tan sols per un moment, sigui dit de

pas, que el Govern de les Illes Balears acatarà el decret de

paralització, malgrat algunes declaracions que la presidenta en

concret de la comunitat autònoma de Madrid, també del Partit

Popular, fan témer alguna mena d’insubmissió sembla ser

enfront d’aquestes mesures. Però com he dit, esper que el

Govern de les Illes Balears actuarà lleialment i aplicarà la nova

normativa.

Però és cert, no ho hem d’amagar, que hi ha un compàs

d’espera fins que aquest decret o decrets passada la tramitació

adient sigui publicat. I en aquest compàs d’espera, breu, unes

setmanes, es pot actuar de dues maneres, seguir endavant amb

la implantació d’aquests aspectes de la LOCE, fent realitzar als

centres un esforç inútil, creant confusió entre els pares i

elaborant normativa totalment estèril a la fi. O bé actuar amb

racionalitat i no seguir desenvolupant aquests aspectes.

Capficar-se en tirar endavant una normativa que ja es sap que

no s’aplicarà és no tenir en compte la comunitat educativa i

caure en l’absurd, posaré exemples. Els itineraris educatius que

desapareixeran suposen un canvi en la quota de professorat de

Secundària, és a dir, la plantilla de professors que cada institut

ha de tenir per al curs que ve. Quota que si s’elabora atenent el

que marcava la LOCE s’hauria de refer i no tendria res a veure

en allò que serà necessari de veres en el mes de setembre a

l’inici del curs. Val més llavors esperar el decret de paralització

i elaborar la quota posteriorment. El mateix podríem dir dels

programes d‘iniciació professional i que havien de mig

substituir la garantia social. Establir ara als centres aquest

programa, que no s’aplicarà per al curs que ve, és caure en la

política ficció i capficar-se amb una llei que ja sabem que té els

dies contats.

Altres aspectes. Mirin senyores i senyors diputats, estam en

ple procés d’escolarització, tothom coneix, tothom sap i ha

aparegut prou pels mitjans de comunicació, que la religió no

serà avaluable i que no tendrà una assignatura alternativa, serà

només una optativa més, sense avaluació dins còmput de

carrera docent. No es pot mantenir allò que deia la LOCE i

informar en sentit contrari a allò que serà real el proper curs.

Així mateix, no s’ha de tirar endavant la contractació de

personal de religió que no serà necessari. El mateix en la

distribució horària que els centres ja estan elaborant per al curs

que ve. És absurd que es faci treballar en uns paràmetres que

tots sabem que tenen vigència només per unes setmanes.

Tampoc és de rebut seguir avançant en l’elaboració d’una

normativa sobre educació preescolar, quan aquesta etapa

desapareixerà reprenent el nom de primer cicle d’educació

infantil amb ple caràcter educatiu i no assistencial.

Crec que aquests exemples són clars i per tant, consideram

que per simple prudència política i en interès del bon

funcionament dels centres, s’ha de prioritzar la racionalitat per

sobre de legítimes però obsoletes visions educatives que d’aquí

unes setmanes seran definitivament superades. I en conclusió,

per coherència, per prudència i per respecte a la comunitat

educativa s’ha de paralitzar immediatament el desplegament de

la LOCE, en espera de la publicació del ja anunciat i explicat

decret de paralització.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. En torn de fixació de posicions per

part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Dolça

Mulet per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta crec de la taula? Senyores i

senyors diputats. Des del meu grup, independentment dels

canvis de Govern que s’hagin produït en el Govern de l’Estat

i de les seves intencions, la realitat és la següent, la LOCE està



198 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 11 / 6 de maig del 2004 

 

vigent i tan sols pot ser derogada a través d’una altra llei

orgànica. Tot això no depèn del Govern de les Illes Balears

sinó del Govern de l’Estat. La decisió de desenvolupar o no

cada un dels aspectes dins el marc normatiu que estableix la

LOCE correspon al Govern de les Illes Balears, que de no ser

derogada la LOCE estaria aplicant la legalitat vigent.

Per tant, el meu grup fins que no es produeixi i es faci

públic nosaltres ens abstendrem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Aina Calvo per un temps màxim

de 10 minuts.

LA SRA. CALVO I SASTRE:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores diputades i senyors

diputats. Volem anunciar des del Grup Parlamentari Socialista

efectivament el suport a les dues proposicions no de llei

presentades pel PSM-Entesa Nacionalista i per Esquerra Unida-

Els Verds. No vull ser reiterativa, però sí cal per ventura tornar

incidir en què ens trobam en un moment peculiar, de transició

entre un marc normatiu vigent, que anunciava ara la portaveu

que m’ha precedit i una proposta encara no materialitzada, però

la transició es produeix dins aquest marc normatiu que sustenta

un model educatiu que no compartim des del Partit Socialista

i per tant, des del partit que ostenta el Govern de l’Estat en

aquest moment. Per tant, és així que ens trobam en una situació

que s’ha de resoldre i que és inèdita en aquest context i que

haurem de procurar que aquesta transició, sobretot i per damunt

de tot, sigui una transició que no perjudiqui els principals

usuaris del sistema educatiu, l’alumnat i les seves famílies. 

Entenem que les dues proposicions no de llei, com s’ha

defensat anteriorment, en el fons allò que estan reclamant és

que s’actuï responsablement, ningú està qüestionant la

legitimitat jurídica, ni tampoc ningú està intentant posar en

situació d’inseguretat jurídica o de perill el sistema educatiu del

nostre país, sinó que allò que s’està demanant és precisament

que per poder atendre sense cap tipus de perjudici les

demandes de les famílies pel que fa al servei educatiu, s’actuï

amb aquesta responsabilitat. Una responsabilitat que haurà

d’afectar a les dues administracions, jo crec que la proposició

no de llei evidentment en el marc del Parlament de les Illes

Balears s’adreça al Govern de les Illes Balears, però també té

una reclamació o una petició al Govern de l’Estat. Crec que

aquest sentit de la responsabilitat és per part de les dues

administracions. El Govern de l’Estat ha anunciat la

imminència d’un decret de suspensió d’aplicació, insistesc, un

decret de suspensió de l’aplicació, la qual cosa és una norma

molt més ràpida de tramitar i a més a més, la ministra ha

anunciat la convocatòria de la conferència sectorial d’educació

que és el marc idoni perquè les distintes comunitats autònomes

plantegin les situacions que caracteritzen els seus territoris i

cerquin entre tots una solució a la situació.

Aquesta responsabilitat que s’ha de reclamar al Govern de

l’Estat perquè es compleixi tot això, també crec que s’ha de

reclamar a l’administració autonòmica. També insistir en els

arguments que ja s’han posat damunt la taula per part dels

portaveus que m’han precedit, continuar determinades

actuacions, vist ja l’anunci contundent d’aquest decret de

suspensió i que al cap i a la fi ens conduiria a una situació...,

desaprofitaríem els recursos, malgastaríem les nostres energies

i sobretot, podríem arribar a crear una situació que podria

perjudicar els alumnes del sistema educatiu en el cas de la

nostra comunitat autònoma.

Per tant, nosaltres per suposat votarem a favor de les dues

proposicions no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Simó Gornés per un

temps màxim de 10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En el meu únic torn d’intervenció,

no tenc rèplica, intentaré sistematitzar un poc l’opinió del Grup

Parlamentari Popular respecte aquestes dues proposicions no de

llei. Jo des de que som al Parlament és la primera vegada que

veig en aquesta casa una proposta d’aquest tipus, on se’ns insta

a paralitzar el desplegament de la Llei Orgànica de Qualitat

Educativa, una llei aprovada democràticament pels òrgans

competents, pel Congrés, una llei que el mandat ens exigeix

complir, i que l’únic que fa el Govern de les Illes Balears és

donar compliment a aquest mandat.

Jo crec que la intervenció de la portaveu del PSOE ha estat

molt més prudent que les intervencions dels altres portaveus,

d’Esquerra Unida i del PSM, que m’han precedit. Jo diria que

fins i tot les proposicions no de llei que ens han presentat,

especialment la del PSM és realment imprudent i totalment

irresponsable. Jo entenc que especialment la proposta del PSM

pateix d’una sèrie de faltes que s’han intentat esmenar amb la

retirada del punt número 3, però jo crec que val la pena que el

Diari de Sessions reculli el que va presentar. El punt número 3

diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a derogar la normativa que en aplicació de la

LOCE ja s’hagi promulgat i que entri en contradicció amb la

moratòria que s’anuncia d’aplicació de l’esmentada llei”.

Evidentment se’ns insta a no aplicar o a donar compliment a

una suposada derogació d’un decret que encara avui en dia no

està aprovat legalment, és a dir, a donar compliment a un

impossible. Vostè deia que no havíem de fer política ficció, que

és precisament el que vostès proposen a la seva proposició no

de llei. 

Jo crec que per simple i pura prudència política i per

respecte, precisament, al marc legal vigent, haurien de retirar

aquestes dues propostes i veure com desperta el Govern central

respecte a aquesta paralització o redireccionament del calendari

d’aplicació de la LOCE.

És veritat que el nou govern de l’Estat ha manifestat en

diferents mitjans de comunicació i a un recent Consell de

Ministres, la seva intenció de modificar, de retardar el

desplegament del calendari de la LOCE, però torn a insistir que

encara no tenim un pronunciament oficial, no s’ha publicat -

torn a insistir- cap tipus de decret en el BOE, cosa que no és,
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aquesta modificació de la LOCE, entenem nosaltres, que no

serà fàcil. Ja s’ha dit aquí que estam parlant d’una llei orgànica

que necessita d’una majoria absoluta qualificada, i açò implica

temps i tràmits, i suposam també que negociacions a nivell

estatal perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol no compta

amb la majoria absoluta en el Congrés i açò implicarà,

evidentment, obrir un torn de negociacions amb els diferents

partits, i veurem quin és el resultat quan s’obri l’ou.

Vostès comenten que aquesta situació pot generar confusió

i incertesa dins la comunitat educativa, per açò proposen

paralitzar el desenvolupament i prendre les mesures oportunes

per tal d’evitar la transitorietat. Nosaltres creim, i estam segurs

que el Govern de les Illes Balears comparteix la nostra opinió,

que aquesta mesura de paralització del desplegament de la llei

crearia, açò sí, molta més incertesa, molta més confusió en el

sentit que no donaríem compliment a la llei, a un manament

legal que, torn insistir, a data d’avui encara és totalment vigent,

i nosaltres entenem que seria molt greu que el Govern

autonòmic de les Illes Balears no donés compliment i no

respectés les lleis de l’Estat.

Un altre punt molt important en aquest sentit és que des que

es va plantejar aquesta qüestió de la moratòria a la LOCE han

anat sorgint diferents opinions, recollides algunes d’elles a

mitjans de comunicació escrits, declaracions en ràdio, també,

per part de membres del nou govern del PSOE, no massa

precises ni acurades quant al fet que ens puguem formar una

idea clara i exacta de què es pretén canviar. El calendari

d’aplicació?, és d’açò del que parlam? Es pensa canviar d’una

forma global o només alguns aspectes d’aquest calendari?

Quins altres punts de la LOCE es pretenen canviar? Crec que

aquesta definició és important i, evidentment, només pot venir

donada en el moment que es faci oficial a través de la

publicació en el BOE d’aquestes mesures.

Per açò nosaltres entenem i defensam la vigència d’aquesta

llei. Estam segurs que el Govern de les Illes Balears es

pronunciarà i serà respectuós amb la norma que el nou govern

de l’Estat vulgui impulsar, i en aquest sentit poca cosa més a

dir. 

Insistim en el fet que l’aturada de la llei ens sembla del tot

improcedent, que crearia més confusió i inquietud en el món

educatiu, una gran part del qual està totalment d’acord tant amb

la llei com amb el desplegament que fa el Govern de les Illes

Balears quant a les diferents normatives. 

Hi ha una cosa que he de ressenyar, també: el Sr. Riudavets

ja anuncia una futura possible insubmissió del Govern de les

Illes Balears a la possible paralització o modificació d’aquesta

LOCE. Evidentment a mi em sorprèn moltíssim i a la vegada

estic satisfet que faci aquesta reflexió, perquè queda totalment

retratat. Vostès han estat precisament els que han fet

insubmissió i han provocat una sèrie de conflictes de tot tipus

per tal d’impedir, primer, l’aprovació de la llei i, després, el

desplegament d’aquesta llei. Vostès van tenir el mateix tarannà

que nosaltres defensam respecte al compliment i respecte a la

llei?, jo crec que no, jo crec que vostès, a pesar que la llei va

ser aprovada democràticament, com dic, i seguint el tràmit que

pertoca, vostès van ser incapaços de respectar el que una

majoria qualificada va voler dur endavant, i jo crec que com a

mínim ha de demanar el mateix respecte cap al Govern de les

Illes Balears. Ben igual que van fer les comunitats autònomes

governades pel PSOE: un bloqueig constant, un impediment i

un posar pals a les rodes per tal que ni la llei ni el seu

desplegament poguessin tirar endavant. Jo estic segur que el

Govern de les Illes Balears no tendrà aquesta actitud perquè

aquí sí, el nostre tarannà sí que és diferent.

Per tant vull anunciar el vot contrari del Grup Parlamentari

Popular a aquestes dues propostes, que ens semblen incoherent,

extemporànies i totalment i absolutament fora de lloc.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions m’imagín que volen

fer ús de la paraula. Idò té la paraula, per un temps màxim de

5 minuts, la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc evidentment

vull donar les gràcies al Partit Socialista, que donarà suport a

aquesta proposició no de llei, i evidentment jo voldria dir al

portaveu del Partit Popular que jo crec que vostè s’hauria

d’adonar de la realitat en la qual viu, és a dir, el que no pot ser

és donar l’esquena a la realitat malgrat no li agradi, i allò cert

és que en aquest moment ens trobam amb una situació també,

evidentment, totalment democràtica, que és un nou govern que

ha anunciat una decisió ferma, ha pres una primera decisió que

evidentment s’ha dit i s’ha repetit, i és cert, que

aproximadament, com a màxim un mes, potser com a màxim un

mes, que estigui publicat el decret. És cert i ningú jo crec que

-el Sr. Riudavets ja ho ha dit abans- que evidentment en aquest

moment no és encara un tema sobre el qual puguis dir que hi ha

un decret, però no només hi ha la intenció sinó que tot el procés

està en marxa ja per dur-se a terme aquesta paralització de la

LOCE, i també per altra banda per entrar en allò que és un

debat que, ja dic, i a més està també dit, tot i que veurem si és

real -jo esper que sí- amb les organitzacions educatives i socials

al llarg d’una sèrie de mesos per després presentar una nova

normativa en el mes de desembre.

Però allò cert és que en aquest moment aquesta intenció és

clara i, per tant, jo crec que una administració responsable, una

administració seriosa precisament el que ha de fer és prendre

una determinació també clara i contundent. El que no pot ser és

dur endavant una feina que ja s’ha dit que implica,

evidentment, moltíssima feina per part de colAlectius molt

importants, que genera molt desconfiança i genera sobretot

molta d’incertesa als pares i a les mares, al mateix alumnat i al

professorat de cara al que passarà l’any que ve, i que sobretot

el que fa és que genera una quantitat de..., o una situació que no

respon a cap benefici absolutament per a ningú, quan hi ha

clarament una decisió presa i on queda pràcticament un mes per

fer-ho.

Jo crec que precisament una administració responsable,

educativa responsable, el que ha de fer és aturar precisament

aquest procés, i no passa res, sinó que s’obre un nou procés, un

nou procés que és evident que si el Govern de les Illes Balears
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no està d’acord amb el que després pugui quedar farà un recurs,

com va fer el govern anterior, o el que pertoqui, però com a

administració té el dret, no el dret, perdó, el deure i l’obligació

davant els pares i les mares, davant l’alumnat i davant el sector

educatiu i professional d’aturar una situació que no es posarà

en marxa el proper curs.

Per altra banda ara és el moment adequat, perquè

precisament ara és el moment en què es prepara -estam a final

de curs- es prepara el nou curs i és el moment temporal més

adequat per fer una paralització d’aquest tipus, perquè

precisament no implica augmentar la confusió fins al mes de

setembre. 

Per altra banda també voldria dir al representant del Partit

Popular i a la representant, també, d’UM que efectivament és

un tema complicat, el tema legal, però vostès saben

perfectament que es pot congelar tota la LOCE, és legal, hi ha

moltíssims juristes que s’han pronunciat sobre aquest tema i, de

tota aquesta qüestió, supòs que hi haurà un altre moment per

parlar-ne, però en cap moment no significa que hagi de ser una

qüestió només que hagi de passar únicament i exclusiva pel

Parlament per poder-ho fer.

Per una altra banda els aspectes educatius, senyors

portaveus del PP i d’UM, són molt importants per a totes les

societats. Moltes veus, i supòs que les han escoltades, deien que

hi havia dificultats per al desplegament de la LOCE i per posar-

la en marxa l’any que ve. Precisament en aquest moment allò

prudent, allò idoni, allò responsable i allò seriós és aturar un

procés que, a més, s’interromprà prest i precisament anar més

a veure què considera que, en aquest cas el Govern de les Illes

Balears, creu, i en aquest cas l’administració educativa de les

Illes Balears, creu que ha d’aportar de cara a aquest debat que

hi haurà i que esperem que sigui obert, jo esper i no només

esper, sinó que evidentment nosaltres també ho demanarem,

que sigui un debat obert amb totes les comunitats autònomes i

també, evidentment, amb la de les Illes Balears, no faltaria més.

Per tant jo crec que és aquesta feina la que s’ha de fer ara. 

I en tercer lloc i per acabar jo voldria dir al portaveu del

Partit Popular que evidentment és absolutament legítim per part

d’un govern fer un recurs en contra de la LOCE, com va el

Govern de les Illes Balears, precisament perquè no va tenir en

compte en absolut les comunitats autònomes. Li he de dir que

la democràcia no és exclusivament fer la majoria de corró, sinó

precisament és escoltar, és intentar arribar a acords i consensos,

com ara vostès arriben darrerament en el Parlament, i no només

dir que si no és així a nosaltres no ens va bé. Per tant en aquest

sentit és totalment legítim, igual que ho seria que aquest govern

decidís que, pel que fos, idò també ho ha de fer en el cas que es

consideri que no s’ha escoltat la seva veu. Per tant la

democràcia va en línia precisament del que ha de fer quan ho

ha de fer un govern, però aquest govern precisament posava en

marxa, com no pot ser d’altra manera, una decisió presa per una

majoria parlamentària, i s’estava posant en marxa tota la

normativa, i supòs que vostè ho sap, per tant no hi havia cap

tipus de rebuig a això, sinó que es feia el que pertocava. 

Per tant, i també finalment per concloure, consideram que

el fet de donar suport a la proposició no de llei de paralització

de la LOCE per part del Partit Popular i per part, diríem,

d’Unió Mallorquina, al meu entendre, idò només pot respondre

senzillament a voler posar problemes a un tema que nosaltres

creim que està prou clar, i precisament hem de fer esforços

perquè la comunitat educativa pugui estar el més bé possible i

no fer feina de manera innecessària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per contradiccions té la paraula el

Sr. Riudavets per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair en primer lloc el suport

del Grup Parlamentari Socialista a aquesta proposició no de

llei. 

En primer lloc un parell de puntualitzacions a la portaveu

del Grup d’Unió Mallorquina, que ha dit que una llei orgànica

només pot ser derogada per una altra llei orgànica.

Naturalment, però un decret d’implantació d’una llei pot ser

variat, modificat, suspès per un altre decret. Una puntualització.

Quant a la intervenció del portaveu del Partit Popular, miri,

Sr. Gornés, vostè m’ha fet una mescla de llocs comuns de

legislacions, mitges veritats i embulls intencionats. La nostra

proposició no de llei pretén evitar, evitar, una confusió que es

pot crear dins els centres. Ningú no ha negat la legitimitat de la

LOCE, malgrat hem considerat i consideram que és una llei

nefasta; ningú no ha negat la legitimitat ni ara ni la negava

abans. Vostè ha parlat d’irresponsabilitat; l’única

irresponsabilitat és tirar endavant un decret d’implantació que

ja s’ha anunciat que no es tirarà endavant. Fer fer feina als

centres, confondre els pares, donar informacions esbiaixades

per no res, açò és una irresponsabilitat que no ha de cometre

mai una administració educativa. La racionalitat, que almanco

se li suposa, seria entendre que no s’han de malgastar els

treballs i els esforços dels docents i que no s’han de confondre

i enganar els pares. Vostès no volen esperar ni tan sols unes

setmanes, mentre hi ha aquest compàs d’espera fins a la

publicació, entestant-se en aquesta espècie d’amor propi de

partit que ha fet una llei, sense camp mena de respecte a la

comunitat educativa. 

Vostè ha dit que era insòlit això de derogar un calendari o

de modificar un calendari; idò no senyor, no és insòlit, el

calendari de la LOGSE es va suspendre dues o tres vegades, es

va modificar segons les necessitats. No va passar res. L’únic

que passa és que és una llei que han fet vostès i que no

accepten, no assumeixen que un nou govern, amb tot el dret i

la legitimitat, la vulgui variar. 

Es poden criticar moltes coses de la LOCE però no és el

motiu. No he entrat jo a criticar la LOCE, ja la vam criticar en

el seu moment; el que criticam és l’intent intencionat,

intencionat, si no de no aplicar de crear els màxims problemes

d’aplicar el nou decret de paralització. 

Miri, esper, estic content que no vulguin ser insubmissos

davant aquesta nova llei; les declaracions de la seva
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correligionària la Sra. Esperanza Aguirre no anaven en aquest

sentit. Estic content que tenguin més seny que ella, el mateix

seny que va tenir l’anterior administració educativa que, si bé

va presentar recurs, com era el seu dret i deure,

d’inconstitucionalitat, com van fer moltes altres comunitats, si

bé va presentar aquest recurs va fer totes les passes que li

manava la llei per aplicar-la, com van aplicar el Decret

d’humanitats, que tampoc no ens agradava i que consideraven

i consideram un error enorme i una ingerència dins les

competències pròpies de la nostra comunitat autònoma.

Així que vostès volen continuar tirant endavant en aquest

compàs d’espera els itineraris educatius que no es duran a la

pràctica, però vostès faran fer la feina als centres, vostès diran

als pares que sí que es faran, vostès continuaran fent uns horaris

que no es compliran, vostès continuaran tirant endavant un

currículum que no tindrà fi, i vostès continuaran dient que la

religió pot ser avaluable i demanaran als alAlots que escullin o

no escullin el seu itinerari educatiu en funció d’una assignatura

que amb aquestes característiques no s’aplicarà mai. Açò és

enganar la població. Vostès el que haurien de fer, si tenguessin

racionalitat i pensessin en la comunitat educativa, és dir que hi

ha un decret d’implantació que serà derogat d’aquí a un mes;

durant aquest mes ho deixam en standby en espera del decret

que sortirà i després ho aplicam amb racionalitat. Si fan el

contrari faran fer doble feina, embullaran la gent i açò és el que

em preocupa. A part d’una irresponsabilitat, que la

irresponsabilitat moltes vegades desgraciadament s’havia de

suposar, a part d’una irresponsabilitat crec que és una intenció

clara, clara i flagrant, de causar problemes al nou govern, que

no és el govern que jo vaig votar però és el govern que la

majoria del poble sí ho ha fet.

Ha parlat d’improcedent, ha acabat dient que aquest decret

era improcedent, ha dit que era extemporani, ha dit que era fora

de lloc, i jo li vull recordar, Sr. Simó Gornés, que no hi ha res,

res que hagi votat el poble, que sigui ni extemporani, ni fora de

lloc, ni improcedent. Gràcies.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre. Se’ns ha acusat de

voler enganar els pares i crec que tenc un torn de paraula.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que en aquest cas no s’ha fet cap alAlusió a la

persona que ha parlat ni té a veure amb la proposició que ara

debatem en aquest moment. Per tant no li don la paraula.

Per tant, passam, doncs, a la votació de la proposició no de

llei 1812/04. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

1812/04.

Passam ara, en segon lloc, a la votació de la proposició no

de llei 1886/04.

Vots a favor?

Ah, perdó, s’ha de fer una puntualització. Aquesta

proposició no de llei es vota d’acord amb la retirada del seu

punt tercer. És així?

Passam, idò, a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

1886/04.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi

més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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