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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió d’avui i, en

primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

Donam la benvinguda al conseller, també al Secretari

General Tècnic de la conselleria, i passam a l’únic punt de

l’ordre del dia d’avui que consisteix a les preguntes RGE núm.

2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2725 i 2726/04.

Per formular la pregunta RGE núm. 2636/04, relativa a

decret d’admissió d’alumnes I, té la paraula l’Hble. Sr. Eduard

Riudavets i Florit, autor de la mateixa, per un temps màxim de

deu minuts.

M’ha dit que la quarta i cinquena es podien agrupar.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

La 2639 i 2640, les dues darreres, les agruparé.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Sr. Conseller, abans d’iniciar l’exposició concreta d’aquesta

pregunta, me permetran que assenyali que les cinc preguntes

aquestes sobre admissió d’alumnes que avui estan a l’ordre del

dia són el primer bloc d’unes vint preguntes que pel que es veu

ja se’m contestaran per escrit, perquè s’haurà acabat el període

de sessions, i que també hi ha registrada, com ja vaig anunciar,

una interpelAlació del nostre grup, que també supòs que serà per

al proper període de sessions, però no hi és de més (...)

aquestes preguntes. També li vull dir que intentaré ser breu i ja

entrem a la primera qüestió.

Sr. Conseller, el decret d’admissió d’alumnes que vostè va

signar fixa, en el seu article 7.1, el següent: “Per als alumnes

que no solAlicitaren o no obtingueren plaça en el període

ordinari, se n’establirà un altre amb caràcter extraordinari el

mes de setembre”. Aquest període extraordinari de setembre no

existia anteriorment, més ben dit, no existia durant els darrers

quatre de l’anterior govern, i no existia per motius que consider

ben clars. Perquè, des del nostre punt de vista, obre les portes

a una nova picaresca que ja es dóna. Duplica, per altra part,

l’esforç burocràtic dels centres educatius i dificulta la

necessària equiparació del nivell d’alumnat immigrant en els

centres educatius.

I ho explicaré açò. En primer lloc, vull deixar clar que al

nostre parer aquest nou període extraordinari no té res a veure

amb la pregonada lliure elecció de centres. Amb el sistema

anterior, al nostre parer, es garantia més clarament aquesta

lliure elecció, i explicaré com funcionava abans. Si un centre

que ja havia completat la matrícula generava una vacant, pel

trasllat dels pares a una altra població o simplement per no

haver formulat matrícula, des de l’oficina d’escolarització

s’avisava al primer no admès del llistat i així successivament si

s’obria una altra vacant. Un no admès que ja tenia, naturalment,

plaça a un altre centre, com era l’habitual.

Ara, aquest primer no admès, primer exclòs, de generar-se

una vacant, haurà perdut el dret preferent d’accedir-hi en

primer lloc, perquè, segons el decret, podran accedir al període

extraordinari qui no hagi obtingut plaça o no hagi participat en

el primer procés. Per a nosaltres açò ho consideram totalment

injust, ja que, tothom, en principi, haurà obtingut plaça,

esperem que sigui així, si no, no s’entén...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

(...) les preguntes que està explicant (...) no és les preguntes

(...)

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ai! Perdoni!

(Remor de veus)

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Perdó, és que estic confús i perplex perquè ...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

... jo he agafat l’ordre de publicació (...)

EL SR. LLETRAT:

2636.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

2636.

EL SR. LLETRAT:
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Per quin motiu el decret d’admissió d’alumnes estableix, a

més del període ordinari, un altre extraordinari d’exposició el

mes de setembre.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Val, val, bé, és l’única que no tenc, però la contestaré

igualment, però és l’única que no tenia ni ... Puc comprovar si

les subsegüents coincideixen?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

La 2638 i 2639. La 2637, 2638, 2639, 2640 i 2726, que és

de vostè.

EL SR. PRESIDENT:

2725 i 2726.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

(...) Quina és?

(S’escolta una veu que diu: nom Patrícia)

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Vol que alterem ...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

No, no, no.

EL SR. PRESIDENT:

Podem alterar l’ordre, si vol, el temps que li van a cercar la

documentació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Si és possible ...

EL SR. PRESIDENT:

Si el Sr. Riudavets ...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Cap problema, però estic segur que se n’hagués sortit

perfectament. Però bé, passem a la següent, no hi ha cap

problema.

2) Pregunta RGE núm. 2637/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes

II.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem a la 2637.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, bé, Sr. Conseller, la motivació d’aquesta pregunta sí que

és breu, és molt senzilla i jo no m’estendré gens; és, més aviat,

més que una pregunta, un aclariment. Vostè, en resposta a una

pregunta en sessió plenària, va declarar el següent, el Consell

Consultiu feia dues consideracions: una, que va ser recollida,

i que és de caràcter molt tècnic, una qüestió de recursos i per

qüestió d’economia i temps no explicaré, però va ser recollida

dins el decret, això deia vostè en resposta a una pregunta

parlamentària que li vaig fer tant jo com la Sra. Calvo del Grup

Socialista.

En haver-se fet públic el contingut del dictamen del Consell

Consultiu, ens ha quedat el dubte a què es referia aquesta

consideració, per mor que per premsa se n’ha parlat; és per açò

i perquè creim que als diputats d’aquesta cambra ens pertoca

conèixer amb certesa quins són els passos que realment s’han

donat, jo li formul la següent pregunta, ja no m’estenc més,

perquè, com dic, és més un aclariment que una pregunta: va ser

per atendre una consideració del Consell Consultiu que en el

decret s’assenyala que les decisions d’escolarització dels

titulars dels centres concertats podran ser objecte de recurs

d’alçada?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Primer, li agraesc l’amabilitat de

permetre l’ajornament de la primera pregunta, a veure si puc

aconseguir la documentació.

Respecte d’aquesta qüestió, primer, el Consell Consultiu va

emetre un dictamen, jo n’hi puc fer arribar una còpia i lament

que no hagi estat així, que no es conegui, és un dictamen que

val la pena que es llegeixin. Efectivament, el que fa aquest

dictamen és fer dues consideracions, una de la qual llavors

parlarem i que nosaltres creim que hem recollit a l’ordre, que

és el tema de la subjectivitat o no dels punts que pot donar un

centre. I l’altra és la consideració d’acte administratiu de les

resolucions dels directors dels centres concertats.

Nosaltres, inicialment, havíem establert uns altres criteris

que no li donaven aquesta condició d’acte administratiu, i el

Consell Consultiu considerava que l’han de tenir; és a dir que
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una resolució d’un director d’un centre concertat, és a dir que

no és funcionari, que no pertany a l’administració, però actua

com si fos administració des del moment que viu baix una

concertació, i per tant les seves decisions, que tenen eficàcia

administratiu, doncs són susceptibles de recurs administratiu.

Per tant, el Consell Consultiu indicava que respecte del tema

d’admissió d’alumnes, doncs naturalment tenen naturalesa

administrativa, doncs és un règim públic que ve imposat amb

(...), sotmès a normes administratives que s’han de poder

recórrer davant la jurisdicció contenciosoadministrativa. Si la

resolució del centre privat té naturalesa d’acte administratiu, la

impugnació ha de dur-se a terme a través de recurs d’alçada,

previst a la Llei 30/1992.

És a dir que, en definitiva, les resolucions sobre admissió

que un centre concertat, que el director d’un centre concertat

faci són considerades, segons aquest decret, acte administratiu

susceptible, per tant, d’un recurs d’alçada, i susceptible també

que si es desestima aquest recurs d’alçada, es pugui interposar

un contenciós respecte d’aquesta decisió.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula el Sr. Riudavets, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, també seré molt breu, no esgotaré ni molt manco el

temps. Era un aclariment que volíem fer, entre d’altres coses

per fonamentar qualsevol argumentació posterior.

Sr. Conseller, jo li he demanat, li he solAlicitat, com a

solAlicitud de documentació aquest dictamen, no sé si fa vint

dies, però gairebé, esper que arribi prest, entre d’altres coses

perquè creim que quan es parla d’un tema tan seriós com

l’admissió d’alumnes tota la informació és bona i així també es

podrien evitar males interpretacions. No, me sembla bé que

s’hagi complert el dictamen del Consell Consultiu en aquest

aspecte almanco i no tenc res més a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Els serveis de la cambra, si són tan amables de fer una sèrie

de fotocòpies del dictamen, el tendrà oficiosament i llavors el

tendrà oficialment els dies subsegüents, però està a l’abast de

vostè ara mateix i de qui el vulgui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 2638/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes

III.

Passaríem a la pregunta 2638/04, relativa a decret

d’admissió d’alumnes, és la tercera. I té la paraula el Sr. Eduard

Riudavets, autor de la mateixa.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en el Decret 35/2004,

del qual parlam, d’admissió d’alumnes, es fixen, a l’article 10,

els criteris prioritaris i complementaris que a afectes de

baremació s’apliquen quan les demandes a un centre

excedeixen les places ofertes. D’aquests criteris n’ha

desaparegut un que en el seu moment es va introduir per

solucionar una problemàtica molt concreta i solucionar, al

nostre parer, una situació injusta, em referesc al criteri

complementari de ser fill de treballador en el centre.

Aquest criteri es va introduir, per primera vegada, el març

del 2002, com a criteri clarament definit en el Decret 30/2002,

de 8 de març, de modificació del Decret 144/2001, i les

motivacions per introduir-lo varen ser ben clares. Tota la

normativa existent sobre admissió d’alumnes que, naturalment,

emana de la normativa estatal, en concret en aquests moments

de la disposició addicional cinquena de la LOCE, sempre ha

fixat que l’existència de germans a un centre educatiu ha estat

criteri prioritari. Es considera, amb tota raó, que s’ha d’afavorir

la conciliació de la vida familiar i laboral i per tant s’ha de fer

tot el possible per agrupar a un mateix centre els germans, així

s’evita que els pares hagin de fer una espècie de tour repartint

fills a centres diferents. Idò bé, pel mateix motiu, exactament

pel mateix motiu es va incloure aquest criteri de fill de

treballador en el centre, encara que no amb el mateix nivell, és

cert. Abans per un germà al centre s’obtenien tres punts per al

primer germà i un per cada germà més, vostès encara ho han

incrementat més, i per fill de treballador en el centre, s’obtenia

simplement un sol punt.

S’intentava amb açò que els pares i mares que treballen a un

centre educatiu, mestres, porters, administratius, etcètera,

tinguessin també major possibilitat de conciliar la vida familiar

i laboral. En molts casos els treballadors dels centres educatius

es veuen forçats a realitzar aquest tour de què abans parlava

duent els seus a un altre centre diferent del que treballen.

També es va estudiar que no suposava un excés de pressió

damunt les places escolars. Sé que la denominació d’aquest

criteri en el decret es va compensar en certa manera, només

parcialment, a l’ordre, a l’annex III de l’ordre que el

desenvolupa, que entre altres circumstàncies rellevants el propi

centre pot incloure si assenyala de fill de treballador en el

centre.

Però, així i tot, ens sembla un retrocés, entre d’altres coses

perquè no és el mateix figurar al decret que a l’ordre; entre

d’altres coses també, perquè l’ordre pot variar anualment i

ningú té la seguretat del manteniment d’aquest criteri i, a més,

perquè és un que es pot escollir entre cinc, d’aquella manera,

un criteri fix. És per açò perquè consideram que era de justícia

que els treballadors a un centre educatiu tinguessin més

possibilitats de conciliar la vida familiar i laboral i perquè

aquest criteri va ser acordat en el seu moment entre tots els
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agents implicats, sindicats, patronal, pares i administració, i

com a únic argument, no menys vàlid, però tal vegada amb una

transcendència menor, perquè també era una demanda de fa

molts anys dels treballadors dels centres, de qualsevol

categoria; és per açò que consideram que és un error i ens

agradaria sentir els seus criteris, els seus pensaments perquè

s’ha eliminat dins el decret d’admissió aquest criteri

complementari de fill o filla d’un treballador en el centre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que l’argument

que estigui a l’ordre o estigui al decret i es digui és que l’ordre

es pot canviar cada any, bé, el decret també es pot canviar cada

any; és a dir, la virtualitat dels decrets, a diferència de les lleis

que tenen un embalum doncs que han d’anar al Parlament, amb

una tramitació molt més complexa i tal; el decret ha de passar

uns tràmits, òbviament, però no són uns tràmits de la

complexitat d’un tràmit parlamentari, per tant, de fet enguany

s’ha canviat i l’any que ve es podria canviar. Per tant, que

estigui en el decret o que estigui a l’ordre tampoc en principi no

seria una gran diferència.

Vostè s’ha respost a si mateix a la pregunta, també, segona

consideració. L’annex III estableix que entre els punts optatius

que pot atorgar el centre, ser fill de treballador en el centre és

un criteri objectiu que s’inclou com a un dels que es poden

incloure. A mi, no tenc notícia que cap centre no l’hagi inclòs,

a més, específicament tampoc no ho he anat a mirar, però com

que no m’ha arribat cap protesta ni cap queixa don per bo que

el criteri que s’ha adoptat és emprar aquesta puntuació, per un

costat.

Llavors, el fet també que dins el decret s’inclogui el lloc de

treball del pare o de la mare com a una puntuació coadjuvant

a la puntuació que es pugui obtenir per la residència, és a dir,

dins el volum de la residència, també és una mesura dirigida,

crec jo, a afavorir, o almenys a anivellar i a reconèixer aquesta

situació. Pensi que abans això no era així, abans només

comptava el domicili de l’alumne, per tant si el domicili de

l’alumne era enfora del centre de treball no es tenia aquesta

puntuació. Aquesta puntuació ara es té perquè el domicili del

pare o la mare compta a nivell de puntuació com si fos la

residència de l’alumne.

Jo crec que tot aquest conjunt de qüestions no posen en una

situació de retrocés, ho dic sincerament, als pares que tenen un

fill al centre. I per tant no dificulta els criteris d’afavorir la

unitat familiar i no bloqueja aquesta situació; al contrari, jo

crec que la reconeix, amb uns altres criteris distints dels que

s’havien tengut fins ara, però jo crec sincerament que reconeix

i manté aquest valor i manté aquesta puntuació.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula el Sr. Riudavets per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, una o dues apreciacions. Sr. Conseller, sí que és cert que

un decret es pot variar cada any, el que no és segur és que es

variï cada any, i un decret té, en principi, vocació de

perdurabilitat, si no, és així, i de fet les variacions que es varen

fer per exemple els anteriors quatre anys de govern va ser una

en concret i per a un tema molt concret.

Llavors, jo crec que per garantir, per tota l’argumentació

que m’ha donat vostè mateix, garantir aquest punt de

treballador del centre, no m’ha explicat perquè es va llevar del

decret com un punt ja fix i es posa com a un punt opcional a

escollir entre cinc. Vostè m’ha dit que no es perdien uns drets,

que els professors o els treballadors en el centre podien

mantenir, en principi, no ho sé, hauríem de comprovar-ho si ha

estat així o no, jo tampoc no ho sé naturalment, però sí que és

cert que tota l’argumentació que vostè m’ha dit era en funció

que seria bo que es mantingués. Per tant, no entenc encara

perquè ho han passat a un criteri opcional quan ja estava dins

el decret com a un criteri complementari i ja s’havia utilitzat

durant uns anys aquesta forma, sense cap problemàtica de cap

tipus.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la

paraula el Sr. Conseller, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que seria de qualque

manera redundant incloure-ho als dos apartats, en el decret

existeix la possibilitat, la seguretat, la certesa que es té aquella

puntuació perquè és precisament el lloc de feina; vostè me dirà,

bé, però aquesta també, o me diria aquesta també la poden

assolir els altres pares i per tant aquí hi ha una igualtat entre

tots en realitat. Efectivament, però precisament per això

s’introdueix, es desplaça del decret a l’ordre, però es manté a

l’ordre; és a dir, la voluntat que hi hagi aquesta valoració

existeix.

Es podria dir, bé, però no és obligatori per al centre.

Efectivament, el centre podria no emprar aquest criteri. Jo

insistesc a dir que amb la sensibilitat que hi ha respecte

d’aquestes qüestions en el sector, si qualque centre no hagués

manejat aquest criteri ens n’haguéssim adonat i d’això no he

tengut cap queixa. Per tant, he d’interpretar, encara que ho faig

ad cautelam  que no sigui així exactament, però he d’interpretar

que en línies generals els centres han inclòs aquest criteri del

punt per als pares de la gent que treballa allà i té el fill al

mateix centre.

4) Pregunta RGE núm. 2639/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes

IV.
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5) Pregunta RGE núm. 2640/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes

V.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I ara sí que podríem passar a

formular la pregunta 2639 i 2640, que, si no vaig equivocat, el

diputat ha dit que es podien agrupar. Té la paraula el Sr.

Riudavets per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer lloc he

considerat oportú agrupar aquestes dues preguntes, perquè en

realitat fan referència a aspectes gairebé complementaris o a

dos vessants del mateix aspecte.

Vàrem tenir per la premsa, Sr. Conseller, que el Consell

Consultiu havia informat desfavorablement sobre el decret

d’admissió d’alumnes a un punt concret, a dos, a un que s’havia

recollit, com ens ha explicat abans. No sabem, sabrem ara, el

contingut de l’informe, perquè encara no l’havíem tengut al

nostre abast, però ho sabem també que el Consell Consultiu no

considerava que s’ajustés a l’ordenament jurídic establir com

a criteri complementari el que diu l’article 10. Concretament i

ho llegesc, diu que “Altres circumstàncies rellevants,

apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre,

d’acord amb criteris objectius que hauran de ser fets públics

pels centres anteriorment a l’inici del procés d’admissió”.

El Consell Consultiu és, segons l’article 41 de l’Estatut,

l’òrgan superior de consulta de la comunitat autònoma de les

Illes Balears i el mateix article fixa que serà integrat per set

juristes de reconegut prestigi. I així mateix, la Llei 5/1993, de

5 de juny, que crea i regula el Consell Consultiu, també

assenyala que és integrat per set juristes de reconegut prestigi,

amb més de deu anys d’exercici professional. És a dir que,

malgrat els dictàmens del Consell Consultiu no són vinculants,

basta dir, escoltat el Consell Consultiu, no importa dir d’acord,

sí que tenen o han de tenir, crec jo, un cert pes; no són

interpretacions lleugeres ni opinions personals, sinó que són

conseqüència del mandat que els confereix la llei de vetllar per

l’observança de la Constitució, de l’Estatut d’Autonomia i de

l’ordenament jurídic.

Dic tot açò perquè vostè, Sr. Conseller, va afirmar, en

sessió plenària, no sé si amb el brogit de la brega, que sobre

aquest criteri complementari, a lliure disposició dels centres, hi

ha abundantíssima jurisprudència que si ignora el Consell

Consultiu no és culpa meva; vostè, Sr. Conseller, pot seguir o

no les recomanacions del Consell Consultiu, però no me sembla

que sigui adequat que qüestioni la seva feina, que es podria

interpretar, i així ho va fer la premsa, de les seves paraules.

Estic segur i esper que també vostè hi estigui, que el Consell

Consultiu sí es mira la jurisprudència existent abans d’emetre

dictamen, i si el Consell Consultiu creu que aquest apartat del

decret vulnera l’article 9.3 de la Constitució, que garanteix la

no arbitrarietat de l’administració, és perquè jurídicament, pot

ser, almanco, pot ser que sigui així, per al Consell Consultiu

així és.

Deixat aclarir açò, al nostre parer, igual que ho han

manifestat diverses associacions de pares o sindicats,

coincideix amb el del Consell Consultiu, com vostè també sap,

perquè si ens hem d’atendre a la textualitat d’allò que diu el

decret, i les lleis són per atendre-les textualment, i encara que

l’ordre després intenta acotar el camp d’una manera jo crec un

poc massa sui generis, i com ja he dit, però una ordre es pot

variar cada any i ningú no sap el que dirà l’any que ve, i a més

una ordre, en aquest cas, Sr. Conseller, sí que és clar que, com

que no passa pel Consell Consultiu, no té la força que pugui

tenir un decret en aquests aspectes. I el decret diu que els

centres podran atorgar punts complementaris atenen altres

circumstàncies rellevants apreciades per ells mateixos. És a dir

que segons el decret, els centres podran atorgar puntuació per

criteris propis; l’ordre acota en aquests moments els criteris a

escollir, però no vol dir que l’any que ve siguin uns altres, no

vol dir que l’any que ve n’hi hagi, simplement les pot establir

el centre, segons diu el decret; i això suposarà que aquests

criteris no passaran mai pel Consell Consultiu, perquè (...) a

l’ordre, si n’hi ha. Això és el que ha intentat esbrinar el Consell

Consultiu i crec que ha vist l’arbitrarietat que pot suposar i per

tant no ho ha acceptat com a vàlid, com a ajustat a ordenament

jurídic.

La veritat és que en aquestes circumstàncies es poden

donar, des del nostre parer, circumstàncies de discriminació,

perquè la realitat, i jo crec que ho hauríem de traslladar a

llenguatge entenedor, és que es pot donar el cas, i

malauradament a altres èpoques s’ha donat i vostè crec que ho

sap, que un centre pot atorgar puntuació en aquests moments en

funció de l’alumnat que hagi escollit el centre. Els centres

saben quins alumnes escolliran abans de fer la preinscripció,

molts de centres ho saben, i per tant poden escollir fracció

d’aquests criteris que ara hi ha o establir criteris quan ho

puguin fer, en funció de quins alumnes volen que hi entrin o no

hi entrin, i això jo no crec que sigui igualtat davant la llei.

Per tant, jo crec que és molt mal de fer justificar en aquest

sentit, davant, a més, d’un dictamen del Consell Consultiu, la

justícia d’aquesta possibilitat que tenen els centres d’establir

criteris. M’agradaria, Sr. Conseller, que no me digués que és

possible, faci el que vulgui, però l’ordre diu una altra cosa,

parlam del decret i del que el decret permet, i el decret permet

clarament que s’estableixin criteris des dels propis centres, i ni

tan sols diu, i per açò he agrupat la pregunta, que aquests

criteris que estableixin els centres no hagin de ser

discriminatoris. Es pot donar el cas perfectament que els

centres establissin un criteri, enguany no, per l’ordre, ja

veurem, però si ens atenem al decret es podria perfectament

que els centres establissin el criteri que tindran prioritat aquells

alumnes que els pares hagin fet una certa colAlaboració amb el

centre, colAlaboració desgraciadament i s’ha donat a altres

comunitats autònomes, s’ha donat colAlaboració, volia dir

donació, donació econòmica. I això, amb la literalitat del decret

seria efectiu.

Per tant, jo crec que haurien d’haver ajustat més les coses

i no deixar obertes aquestes possibles interpretacions, que ja li

dic, una ordre que no passa pel Consell Consultiu mai no podrà

tancar les sospites de la possibilitat.
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Gràcies. Bé, la pregunta naturalment, que no li he formulat,

però és: per quins motius creuen vostès que varen incloure

aquest punt?

Gràcies.

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

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquest és un tema complex, i

jo, respecte del dictamen del Consell Consultiu, el tenen tots

vostès, jo lament que no el tenguessin abans, però en fi, el

tenen i el podran examinar amb detall; no vull fer més judicis,

perquè efectivament el que diu un conseller damunt l’estrada,

doncs no és el mateix que el que digui a una cafeteria o el que

digui davant un grup de colAlaboradors i pren una dimensió, de

vegades insospitada i inadequada. De totes formes un no pot

sostreure-se de la seva opinió jurídica de les coses, com a una

persona que té una especialització pedagògica, com té vostè, no

es pot sostreure d’una visió pedagògica de les coses;

naturalment jo amb ull de jurista he observat aquest decret i

l’he estudiat en el seu moment i l’he comparat amb altres

comunitats autònomes que tenen una realitat similar a la nostra,

i l’he vist al llum de la jurisprudència, que jo coneixia en el

moment que es va suscitar el decret, però que me vaig

preocupar de conèixer després, i vaig veure que, sincerament,

i aposta en un debat d’aquesta (...), per coherència amb jo

mateix i amb la nostra pròpia política, vam dur endavant la

decisió que era, al nostre mode de veure, innecessari modificar

el decret perquè pensàvem que l’ordre tenia un caràcter

clarament complementari del decret i que, a més, salvava les

sospites, si es pot dir així, que el Consell Consultiu llançava

respecte a la falta d’objectivitat dels criteris de repartiment

d’aquests punts. Nosaltres pensàvem que publicant l’ordre, que

òbviament l’ordre pot canviar cada any i òbviament l’ordre pot

estar sotmesa a criteris distints dels que hi ha estat enguany, per

què no; vostè ha posat un exemple, que jo no crec que es doni

mentre governi el Partit Popular, mentre governi aquest

conseller almenys, però bé, no vull dir que no es doni ni mentre

governi el Partit Popular ni mentre governi un altre partit, clar,

si vostè inclou un punt que significa una donació amb

economia, amb doblers, com a un punt a valorar, doncs

efectivament entram en un criteri de colAlisió amb la igualtat de

drets evident i innegable. Però no parlam d’aquesta realitat,

parlam d’una realitat distinta, perquè naturalment jo del que

responc avui, aquí, senyores i senyors diputats, és de l’ordre i

del decret d’enguany, no de què l’any que ve hi pot haver una

ordre que digui una cosa distinta de la que diu enguany. Escolti,

l’any que ve jo no sé ni tan sols si seré aquí, per tant ja veurem

què passarà.

L’ordre d’enguany és la que està en connexió amb el decret

d’enguany, i al meu mode de veure, amb els termes en què es

va publicar l’ordre i amb els valors que duia l’ordre, no es feia

altra cosa que especificar i impedir que aquests criteris havien

de ser objectius i no podien ser arbitraris i no podia establir-se

un criteri discriminatori, un criteri basat en la ilAlegalitat: un

punt als nins que són rossos o un punt als nins que són morenos

o un punt als nins que són fill de no sé qui o ..., això no es

podia, naturalment, i l’ordre no regula cap d’aquestes

qüestions, regula criteris objectius. Per tant, nosaltres hem de

ser jutjats, naturalment, segons el que feim. Que evidentment

totes les normes, tots els decrets i totes les ordres poden ser

subjectes al frau de llei per persones que persegueixin d’una

forma fraudulenta aconseguir una finalitat que creuen que hi

tenen dret, això és inevitable amb aquesta ordre, amb aquest

decret i amb totes les normes en general, perquè dissortadament

la pròpia condició humana té tendència a cercar de vegades

subterfugis per incomplir la normativa. Però bé, nosaltres creim

que en cap moment es creen les condicions perquè es pugui

donar una discriminació, que és una de les segones preguntes

que vostè agrupava, i el propi decret, no l’article 10, sinó

l’article 2.3, vostè cita l’article 10, però l’article 2.3 sí fa

referència a aquesta qüestió, diu: “Els centres objecte d’aquest

decret no poden establir en l’admissió d’alumnes cap tipus de

discriminació per raons ideològiques, religioses, morals,

socials, de raça, de sexe, de naixement, nacionalitat o de

qualsevol altra circumstància de caràcter personal o social”.

Bé, efectivament, pot venir un conseller aquí, segurament

no seria del Partit Popular, que digui ara feim una ordre que

cull això pels pèls i introdueix criteris no objectius i criteris no

raonables i tal, bé, pot passar, clar que pot passar, sense haver

d’anar al Consell Consultiu, que és la seva gran prevenció, que

jo comprenc a més, perquè és una qüestió també de seguretat

jurídic, encara que el darrer exemple que tenc jo d’òrgans

consultius, com és el Consell de l’Estat, que és l’òrgan màxim

consultiu de l’Estat, tenim un mal exemple, perquè ens ha

concedit un termini de quatre hores per anar a veure un

expedient a Madrid i fer les alAlegacions dins aquestes quatre

hores. És a dir que no sempre les coses es produeixen amb la

serietat que seria necessària; bé, és un petit excursus que no té

res a veure directament amb el que parlam ara. Però òbviament

jo comprenc la seva prevenció, però també comprenc que

estam a un sistema polític i jurídic que impedeix que es donin

aquestes situacions. És a dir, jo m’imagín que si aquí vengués

un conseller i digués no, escolti, enguany l’ordre, en lloc de dir

tot això, dirà, fent una interpretació d’aquesta article 2.3, molt

especial, dirà que els senyors que paguin una quantitat de

doblers, que crec que és l’exemple que deia vostè fa un

moment, aquesta gent té un punt més. Jo crec que estam a un

sistema jurídic i polític que impedeix que aquestes coses passin

o que bloqueja que aquestes coses passin; voldria pensar que és

així i no voldria pensar que això fos una qüestió que generàs

indiferència i falta de debat; jo crec que això generaria una

situació d’escàndol complet i generaria unes tensions

extraordinàries que segurament posarien al responsable

d’aquesta ordre contra les cordes. Això és el que jo pens.

Per tant, crec que les garanties que tenim no només són el

que diguin els decrets, el que diguin les ordres, el que diguin

les lleis, sinó també pertànyer a un sistema jurídic i polític que

té uns contrapesos i uns criteris de control i uns sistemes de

control que fan que determinades coses es puguin produir a un

moment determinat, però que no siguin la moneda corrent. Per

tant, jo crec que, amb tots els meus respectes, que els tenc molt,
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cap al Consell Consultiu, cap al seu president, cap a tots els

consellers del Consell Consultiu que són tots excelAlents

juristes, d’un reconegudíssim prestigi que jo mai he posat en

dubte, a més, per altra banda, sincerament difereix, amb tot el

respecte, de les conclusions i de la literalitat de la part, que és

molt breu, a més, són aproximadament quatre retxes, que

dedica el dictamen a aquesta qüestió; discrep perquè tenc la

sensació que no ha obeït a una anàlisi comparativa amb altres

comunitats autònomes que tenen la mateixa situació,

naturalment, fins i tot amb la jurisprudència sobre la qüestió

que he pogut examinar i que no duc avui aquí per no cansar

aquest Parlament, però que està naturalment a disposició de

tothom perquè és a l’Aranzadi i qualsevol ho pot consultar en

qualsevol moment, que és el que vàrem fer nosaltres.

Per tant, amb tots els meus respectes, jo crec que, a més, i

per tancar un poc la intervenció, nosaltres creim que hem

complert el dictamen, és a dir, nosaltres no deim que no hem

complert el dictamen; el dictamen duia dues qüestions: la que

abans s’ha suscitat del recurs d’alçada, que ja ho he explicat, i

que vàrem assumir i vàrem incloure dins el decret

definitivament, i la segona qüestió, que era l’objectivitat amb

els punts, que nosaltres creim que complim en el moment que

traiem una ordre que obliga els centres que els criteris objectius

siguin aquest, aquest i aquest, una sèrie de criteris objectius,

mesurables i valorables. Per tant, creim que complim, si més no

la pretensió del Consell Consultiu de què es compleixi la

legalitat i de què s’eviti l’arbitrarietat, és una pretensió molt

lloable i estic segur que tots els diputats comparteixen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula

l’Hble. Sr. Eduard Riudavets per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc parlant d’aquest

tema, vull dir que ja li vaig dir en plenari el que pensava de tot

allò que havia succeït en el Consell d’Estat i en aquest sentit,

vull dir, nosaltres mai acceptarem per bona una situació

d’aquesta i aquí ho reiter.

Quant a la no discriminació, naturalment que vostè ens ha

llegit un article que és una translació literal de la LOCE i que

naturalment ha d’estar i estic content de què hi estigui, no podia

ser d’altra manera, quant a la no discriminació per qualsevol

motiu. Aquí el problema no radica en allò que vostè pretén fer

o deixi de fer, en cap moment se l’ha acusat de què vostè

intentava fer cap frau de llei. Allò que jo sincerament crec és

que aquesta redacció, aquesta deixa per l’ordre allò que el

decret no diu i que hauria de dir, des del meu punt de vista, jo

crec que si més dóna una discrecionalitat als centres que

afavoreix la possibilitat d’un frau de llei, cosa que hem

convingut que cap de nosaltres volem. Naturalment jo no som

jurista com vostè, però el cert és que si vostès volien complir

el dictamen era tan senzill com fixar més criteris

complementaris dins el decret i no donar aquesta

discrecionalitat als centres. Però encara que no sigui jurista fa

molts d’anys que estic dins escoles i sé com a altres èpoques

aquest punt ha acabant passant. 

Jo record perfectament i açò és el temor i supòs que és el

temor del Consell Consultiu que amb la literalitat del decret el

centre pot escollir, no té cap obligació vostè amb la literalitat

del decret de fixar dins l’ordre uns criteris. Vostè pot canviar,

vostè mateix ho ha dit, vostè no ho sap si d’aquí un any hi serà,

tal vegada hi hagi un altre conseller que considera que el centre

ha de proposar a l’Administració un criteri. Els centres

proposaven, a més hi va haver una sentència, jo no som jurista

però record a Cantàbria en temps del Sr. Hormahechea, quan

encara hi havia el MEC, els centres varen proposar als pares

que colAlaboressin en el centre. Naturalment jo crec que si

volem evitar aquesta possibilitat de frau de llei allò que haurien

d’haver fet vostès és ajustar el decret a allò que deia el Consell

Consultiu i tots aquests criteris complementaris les haguessin

pogut incloure dins el decret i no a discreció dels centres.

També es pot donar el cas i això crec que crea inseguretat

jurídica, que naturalment un director de centre sàpiga més o

manco quins alumnes hi aniran i enguany apliqui aquests punts

complementaris, tal vegada enguany aplica els de fills de

treballadors del centre, enguany aplica el de fill d’antic alumne,

l’any que ve no m’interessa i n’aplic uns altres i entren uns

altres. Açò crea inseguretat davant les famílies perquè ningú

sap quins criteris aplicarà el centre un any per l’altre. I això jo

crec que es podia evitar i crec que no era tan difícil.

Vostè ha acceptat que la filosofia, almanco la filosofia del

Consell Consultiu ho acceptava, que no hi hagués una

possibilitat d’arbitrarietat en aquest tema, naturalment. Llavors

no entenc de cap de les maneres i dins aquesta filosofia com no

varen modificar aquest punt del decret, introduint criteris

complementaris i evitaven la possibilitat de què un conseller,

vostè diu que no serà mai del Partit Popular, jo esper que d’un

altre partit d’aquesta cambra tampoc, però en la vida tot pot

passar i simplement un conseller no posi uns criteris dins l’odre

discriminatòria, naturalment que ningú els posarà, simplement

deixi a l’arbitri del centre posar el criteri. I a cada centre i això

passava i els que som mestres ho hem viscut, això passava i

cada centres escollia el seu punt i llavors hi havia centres que

(...) i diràs em va passar, però a aquell centre que això va passar

i la veritat es creava una injustícia. Jo crec que l’Administració

ha d’intentar no deixar cap porta falsa perquè pugui passar-hi

una arbitrarietat i això senzillament crec que ho haguessin

pogut fer complint amb literalitat el dictamen del Consell

Consultiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura per un temps màxim

també de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, aquest és un debat

circular que dóna voltes damunt una mateixa qüestió i jo crec

que els dos posicionaments són correctes en realitat i tal vegada

es pretén una consonància plena amb el Consell Consultiu, que

no és una pràctica extraordinàriament habitual dins els

executius d’aquesta comunitat, ni d’ara, ni de l’anterior
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legislatura. Voldria també que quedés clar aquesta qüestió

perquè convé el matís de distingir, ho ha fet molt bé vostè al

principi, però a mi m’interessa destacar-ho, el caràcter

consultiu del Consell Consultiu, com diu el seu propi nom,

deliberant i consultiu, no definitori, naturalment no és una

sentència això, per això hi ha els tribunals que posen les

sentències i diuen si les coses es fan bé o malament. 

El Consell Consultiu és orientador, en alguns casos

evidentment és preceptiu la seva opinió favorable, en la majoria

de casos no és així, és merament escoltat, com ha dit molt bé

vostè. Escoltat el Consell Consultiu, el Consell Consultiu ha

estat escoltat, s’ha recollit algun suggeriment, de vegades

s’imposen altres qüestions com són la pròpia dinàmica

productiva de normes de la conselleria, la facilitat de, a través

d’ordres, moure les situacions i és un element que ha pesat a la

balança de prendre aquesta decisió segurament, no l’he presa

jo tot sol com es pot suposar, sinó que l’he presa amb un

conjunt de gent que treballa amb nosaltres cada dia. Són moltes

coses que han pesat dins aquesta decisió, però també guiats pel

criteri de no crear situacions d’injustícia i desigualtat. Per tant,

amb aquest esperit i amb aquest ànim s’ha fet. I si de l’anàlisi

de tot allò que ha passat enguany, perquè jo giraré l’argument

si vostè m’ho permet, quan d’aquí un parell de mesos ho

puguem fer amb tranquilAlitat, veim que en alguns dels punts

que hi ha a l’ordre s’ha generat alguna situació de possible

arbitrarietat, tant de bo que modifiquem l’ordre i canviam per

l’any que ve, sense haver de tocar el decret, ni anar al Consell

Escolar, ni al Consell Consultiu, ajustam una vegada més

aquesta situació.

Clar d’arguments n’hi ha per defensar tots els punts de vista

i tots els posicionaments, si es parteix de la bona fe. Clar si es

té la idea, vostè alguna vegada hi ha acudit de situacions que ha

viscut i que jo no pos en dubte que sigui així, com és natural,

jo naturalment en som responsable ni m’hi sent identificat, com

es pot suposar, de petites perversions o de grans perversions

dirigides a aconseguir modificar un status d’igualtat entre la

gent, bé jo crec que precisament mitjançant l’ordre podem anar

movent aquestes situacions. Clar és un debat circular, com deia,

perquè tan legítima em sembla a mi i tan raonable és la posició

que vostès han mantengut o mantenen a nivell d’opinió, com la

que nosaltres hem mantengut a nivell d’execució. 

En fi, el que més lament de tot això és que les meves

paraules pronunciades dins un debat parlamentari hagin

suposat, o s’hagin interpretat com una espècie de crítica, que no

ho era a més, pretenia ser un punt de vista que crec que és

respectable tant com la del Consell Consultiu, no vull dir més,

però jo crec que el criteri del Govern també mereix un respecte

i no és fruit de la improvisació, ni fruit de l’atzar, és fruit de la

reflexió i les decisions procuram que siguin raonades i

sotmeses a unes anàlisis i un raciocini. Per tant, defensant la

meva posició tal vegada en algun moment un s’oblida que està

ocupant un lloc de molta responsabilitat i entra dins una

dinàmica que pot generar tensions, que jo només vull evitar,

entre altres coses perquè la majoria de consellers del Consell

Consultiu són bons amics meus, són persones amb les que he

tengut relació professional o humana i els respect a tots

profundament. Per tant, res em va saber tant de greu com veure

que pareixia que hi havia un gran enfrontament amb el Consell

Consultiu. No va ser així, era una discrepància que crec que es

pot donar, es dóna en aquest Govern, s’ha donat a l’anterior

Govern i es seguirà donant perquè efectivament, insistesc, té

únicament aquesta condició consultiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

1) Pregunta RGE núm. 2636/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes

I.

Ara sí passam a la pregunta que estava fixada com a

primera a l’ordre del dia. Per tant, per formular la pregunta

RGE núm. 2636/04, relativa a decret d’admissió d’alumnes té

la paraula l’Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, autor de la

mateixa, per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el decret d’admissió

d’alumnes que vostè va signar fixa en el seu article 7.1 el

següent: “per als alumnes que no solAlicitaren o no obtingueren

plaça en el període ordinari, se n’establirà un altre amb caràcter

extraordinari el mes de setembre”. Aquest període extraordinari

del mes de setembre no existia anteriorment, no és cert, va

existir fins l’any 99 i per uns motius ben clars. En el nostre

parer obre les portes a una nova picaresca que malauradament

ja s’està donant. Per altra banda duplica l’esforç burocràtic del

centres educatius i com a darrera conseqüència dificulta la

necessària equiparació del nivell de l’alumnat, no dic que

l’impedeixi, el dificulta la necessària equiparació del nivell de

l’alumnat immigrant dins els centres educatius.

En primer lloc jo vull deixar clar que aquest nou període

extraordinari no té res a veure, en el nostre parer, amb allò que

vostès pregonen i que per a nosaltres no compleixen, però bé

açò és un altre tema que ja el debatrem en un altre moment, la

lliure elecció de centres. Consideram que en el sistema anterior,

el sistema dels darrers anys es garantia més clarament

precisament d’aquesta lliure elecció de centres, ara explicaré

com funcionava i explicaré com està funcionant i com pot

funcionar d’aquí un parell de mesos, ja ho veurem. Com

funcionava abans? Si un centre que ja havia completat la

matrícula se li generava una vacant, per trasllat dels pares a una

altra població, o perquè simplement no havien formalitzat la

matrícula, cosa que passa bastant, llavors des de l’oficina

d’escolarització s’avisava al primer alumne no admès del llistat,

(...) i si hi havia una segona vacant s’avisava al següent del

llistat. Així es garantien els drets d’aquelles persones que

s’havien baremat en el seu moment.

Ara aquest primer exclòs, aquest primer no admès, de

generar-se una vacant haurà perdut el dret preferent d’accedir-

hi en primer lloc, perquè segons el decret podran accedir al

període extraordinari qui no hagi obtingut plaça o no hagi

participat del primer procés. Com esper que tots els alumnes

hagin obtingut plaça, encara que sigui en segona o tercera

opció, no tenen opció a participar en el període extraordinari

tots aquells que varen ser exclosos d’un centre. Açò és allò que

diu el decret. I també està provocant una picaresca que ja la
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coneixíem de fa 5 anys i que s’està donant ara mateix, a més sé

de 4 casos i no els puc dir perquè no som delator. Aquests 4

casos de pares que ja sabien que no entraven a un centre perquè

era un centre de molta demanda, varen fer els comptes, però

són massa mal de fer, els comptes del curs que tenien i no

entraven. 

Què han fet aquests pares? No van entregar la seva

solAlicitud, llavors en el període extraordinari de setembre,

aquests pares tenen una segona possibilitat i moltes avantatges

per si es genera alguna vacant accedir al centre. Quan aquells

que varen actuar amb tota normalitat, fent una solAlicitud en

forma i varen quedar exclosos, no hi podran accedir perquè ja

tenen una altra plaça atorgada. Sembla una cosa absurda, però

crec que s’està generant una injustícia i ja li dic Sr. Conseller,

supòs que totalment involuntària, però s’està generant i està

passant. A mi el que m’estranya és que no ho tenguessin en

compte, es va eliminar perquè sabíem que passava i ara torna

passar, és una trampa però s’està donant. A més es dóna el cas

i açò també em preocupa en aquest sentit, a part de ja dic, es

genera un doble procés que jo trob totalment innecessari i

genera una feina extra als centres que li assegur que no és gens

agradable haver de fer un segon procés d’escolarització per les

dificultats que crea. Per tant, entre altres coses és absolutament

innecessari i afegeix feina també innecessària. 

Però hi ha un altre efecte que també es donarà, ja li ho

anunciï, perquè jo he escolaritzat i he estat al front d’una

oficina d’escolarització i ja li ho anunciï. Vostè sap Sr.

Conseller que a inicis de curs és quan s’acumulen més peticions

d’alumnes immigrants, durant l’estiu, la temporada turística

naturalment moltes famílies d’arreu del món vénen aquí a les

illes i s’incorporen en el mercat de treball. L’anterior sistema

permetia que des de les oficines d’escolarització es repartís

aquest alumnat entre els distints centres, la qual cosa permetia

que s’equilibrés el nombre d’alumnat immigrant i per tant,

també les dificultats que tots sabem que suposa aquest alumnat

i a la vegada afavorir la integració d’aquest alumnat que no es

veia abocat a estar sempre dins el mateix centre. Certament en

el procés extraordinari del setembre aquest alumnat haurà de

competir amb l’alumnat que no ha presentat solAlicitud perquè

els pares no varen voler i també amb l’alumnat que no va

obtenir plaça. Definitivament per altres ítems del mateix decret,

aquest alumnat està condemnat a anar a parar als centres amb

menys demanda i es concentraran allà. I això també és un

article de la LOCE que diu s’ha d’intentar que l’alumnat amb

necessitats educatives específiques, sigui social..., es reparteixi

en els centres. 

Açò no (...), dificulta moltíssim el període extraordinari de

setembre. A més i és el més greu de tot, no sé què s’hi guanya

amb això. Açò és, diguéssim, la reductio ad absurdum , fer una

cosa que no s’hi guanya res i que genera dificultats als centres,

crea una picaresca i a sobre dificulta el repartiment dels

alumnes immigrants. Bé i la pregunta és per què ho han fet?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo crec que la

bona fe de per què es fan les coses hauria d’estar fora de dubta

de la pretensió d’obrir un segon període d’escolarització reglat

i baremat és perquè es té la percepció que tal vegada

l’adscripció dels alumnes que arribaven el setembre no es feia

amb uns criteris d’objectivitat. Per tant, bé allò que sí està clar

és que hi haurà uns criteris d’objectivitat, és a dir, tots els que

vagin a veure la de setembre tornen ser baremats i són adscrits,

segons les solAlicituds i possibilitats de donar aquest centre.

Vostè parteix de l’existència d’un frau, de cap manera

induït o almanco no pretès com es pot suposar i que

evidentment sempre pot existir, pot existir el frau, l’ha descrit

d’aquella persona que no du al procés d’escolarització en el

període ordinari i va directament al període extraordinari. Per

tant, es bota i es salta els que estarien en expectativa de poder

entrar subsegüentment si quedés una vacant, o si es produeix

una baixa, o el que sigui. Bé, jo crec que hi ha sistemes de

control perquè això no passi, no vull dir que no passi perquè jo

no m’atrevesc a dir que la gent no fa frau a l’administració

educativa perquè seria beneït si em pensés que ningú defrauda

o intenta defraudar l’administració educativa, naturalment que

hi ha gent que cerca la manera de botar-se les normes i de

vegades ho aconsegueixen. 

Hi ha una inspecció que pot dedicar alguns esforços a

aquesta qüestió, hi ha el propi Servei d’Escolarització que pot

també veure venir determinades situacions i posar-les en

qüestió i posar-les en berlina i aclarir que determinades

irregularitats que es poden donar i naturalment ens que ens

poden fer gols. Però el criteri de fer un segon procés de

baremació és que es pretén fer, precisament, un sistema

absolutament just, reglat i establert per a tots els que vagin a

aquest segon procés, perquè no hi hagi precisament situacions

de dubte i si s’adscriu a dit respecte als diversos centres tots els

que van arribant en el setembre i respecte a això no hi ha cap

criteri més que d’anar cobrint les vacants amb la gent que

arriba, o d’anar colAlocant la gent a mesura que arriba perquè

s’ha d’escolaritzar encara que sigui per damunt de les

possibilitats que tenim legals d’escolaritzar, òbviament. Que

això generava al final un fet innegable, però amb caràcter

permanent des de sempre i al final allà on hi ha vacants a dia

d’avui hi anirà la gent que arribi en el setembre, és una cosa

que té certa coherència. És a dir, a mi em sembla coherent, és

a dir, si hi ha centres que estan per davall de les ràtios són els

que primer acolliran aquesta gent que arribi, en principi en el

mes de setembre, entenc jo. 

No sé, jo crec que el fet de què hi hagi aquesta segona

baremació en tot cas no obeeix, naturalment i vull deixar ben

clar això, a una voluntat de posar en safata la possibilitat de què

la gent defraudi a l’Administració, això com es poden suposar

ho vull dir perquè podria quedar la sospita de què no és així.

Escolti, jo comprenc que naturalment la gent té de vegades la

intenció de defraudar l’Administració, la tenia abans amb

l’empadronament d’una forma extraordinàriament manifesta,

almanco a la ciutat de Palma allà on enguany s’han produït els

darrers tres mesos 2.000 moviments menys de padró que l’any

passat en el mateix període a la ciutat de Palma. Què significa?
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Cadascú que ho interpreti com vulgui, aquesta desmobilització

del padró en època d’escolarització, alguna cosa vol dir. I hem

combatut, crec jo, aquest frau, o aquest suposat frau que existia

en un moment determinat de cercar un empadronament pròxim

a una zona escolar determinada, bé. Sorgiran o poden sorgir

nous fraus a mesura que l’Administració va fent normativa?

Segur, però hem d’intentar evitar-ho.

De totes formes no és una situació provocada

deliberadament, si això provoca aquest efecte i detectam al

final que això..., quan avaluem el que hagi passat en el

setembre detectam que ha estat més perjudicial que beneficiós,

no es preocupi que el llevarem per a l’any que ve i tornarem a

sistemes distints, fins i tot a l’anterior, si fos millor que el que

hem implantat ara. Em deixin el benefici del dubte de veure què

passa el setembre. Jo tornaré venir aquí a explicar el què ha

passat el setembre i en podrem tornar parlar i si veim que és

millor tornar al sistema anterior hi tornaríem, sense cap

problema. Jo no pretenc tenir l’exclusiva, ni de la veritat, ni de

fer les coses bé. En fi, tots ens equivocam “Justo peca, no sé

cuántas veces al día...”. Bé idò això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula

l’Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit per un temps màxim de 5

minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Just peca i se’l perdona de 70

vegades 7, vull dir que tranquil. En cap moment he dit que

vostès pretenguin fer un frau en aquest sentit. Jo he dit que hi

ha la possibilitat de què es generi un frau en el setembre i un

frau que es va generar a les darreres èpoques del MEC quan hi

havia aquest període. Jo només li he dit això i crec que s’ha de

tenir en compte. També li vull dir..., bé de l’empadronament a

mi em satisfà molt que s’hagi evitat el frau en

l’empadronament, en allò que no estic d’acord és en el sistema,

ja en ratllarem un altre dia, no és el debat d’avui, almanco

d’aquest moment.

Quant a l’objectivitat del sistema anterior, Sr. Conseller, li

ho dic sincerament, era totalment objectiu, un funcionari públic

oferia les places que existien als pares que arribaven,

exactament com farà després a l’octubre, perquè a partir de

l’octubre quan s’hagi acabat el període extraordinari farà això

el funcionari de l’Oficina d’Escolarització, oferirà les places

que hi ha i s’anaven adjudicant en funció del desig dels pares,

lliure elecció de centres. Què passava però? Que abans d’oferir

aquestes places, les places que s’havien generat a un centre

concret s’havien ofert a aquells que havien quedat exclosos,

cosa que ara segons la lletra del decret no es podrà fer, diu

“aquells que no han obtingut plaça”, encara que no sigui el

centre que ells han escollit, o no han obtingut plaça, encara que

sigui segona o tercera opció. 

És a dir, ara ens oblidam, encara que n’hi ha, d’aquells que

fan frau i no tiren els papers a hora, ens n’oblidam, però n’hi

ha, anem simplement a aquells que arriben en el setembre.

Resulta que posam un centre, no diré el nom, però un centre

concertat de Maó que jo conec que sempre té una gran

demanda, llavors resulta que en aquests moments té 20 i

busques exclosos. En el setembre obri un període extraordinari,

durant l’estiu hi ha hagut 4 o 5 persones que no han formalitzat

matrícula, han anat a viure a una altra banda, llavors el període

extraordinari de setembre, aquells que han quedat exclosos no

hi tenen opció segons el decret. En canvi tenen opció els que

han arribat el setembre i açò a mi no em sembla just i jo crec

que ho han de corregir.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura per un temps màxim de

5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, prenc bona nota de les

seves consideracions per valorar-les i per entrar en matèria

damunt elles i si s’ha de corregir algun dels aspectes, corregir-

lo, a més encara hi seríem a temps. Òbviament nosaltres no

perseguim crear frau, ni perseguim abonar frau, que es pugui

donar la situació de què un senyor faci fins i tot, un

empadronament fictici durant uns mesos fora de l’illa de

Menorca i torni el setembre a Menorca per pretendre i

aconsegueix entrar en aquest colAlegi per damunt dels 20 i

busques que han quedat a les llistes d’espera i han hagut de ser

assignats a segona o tercera opció, efectivament és una

injustícia, si és aquest l’escenari que pretenem dissenyar. 

Però bé, hauríem de veure que això realment es produís i

fos així. A mi no em queda tan clar que sigui així, però jo recull

la seva consideració perquè naturalment nosaltres pretenem que

el sistema..., ho pretén tothom a més i estic segur que és així,

era així abans i ha de ser sempre així, que el sistema estigui

basat en uns criteris d’equitat i de justícia allà on tothom pugui

tenir les mateixes oportunitats. Naturalment crear un sistema o

un altre fent embulls, això no ho pot acceptar ningú, ni jo, ni

vostè, ni ningú. Per tant, jo valor molt el que em diu i prenc

molt bona nota i tant de bo que trobem les correccions

necessàries perquè això no es pugui produir i no es produeixi

i si es descobert es castigui, es sancioni la infracció, o

s’impedeixi la consecució d’aquesta qüestió obtinguda

mitjançant un frau de llei i mitjançant un abús de dret, o un ús

inadequat de les normes que estan pensades per fer el bé i

poden acabar efectivament convertint-se en un instrument del

mal.

En fi, jo recull aquest plantejament que vostè em fa amb

molt d’interès i tendrem ocasió de seguir-ne parlant després del

setembre quan s’hagi produït el procés d’escolarització.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

6) Pregunta RGE núm. 2725/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
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Socialista, relativa a ampliació de centres educatius a

Eivissa.

Per formular la pregunta RGE núm. 2725/04, relativa a

ampliació de centres educatius a Eivissa té la paraula la Sra.

Patricia Abascal i Jiménez, autora de la mateixa, per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.

Agradecer la comparecencia del Sr. Conseller y del cargo que

le acompaña. Supongo Sr. Conseller que usted ha estado en

Ibiza, usted conoce las carencias en materia de infraestructuras

que tiene la isla, yo creo que de las 4 islas Ibiza es la que peor

está en esta situación. El gran crecimiento demográfico que le

acompaña no le ha venido contrarrestado con la construcción

de nuevos centros que hubieran permitido la absorción de todas

los alumnos que son necesarios y que está claro que se tienen

que escolarizar. De hecho, se han producido aumentos de ratio

considerables, en prácticamente todos los centros educativos de

la isla.

De ahí que usted en el mes de abril estuvo explicándonos

todo el Plan de infraestructuras que va a llevar a cabo a través

de la empresa pública que se ha constituido a tal efecto. Y en

Ibiza causó cierta preocupación el hecho de que bueno, se

hablara de ampliación sin llegar a especificar exactamente en

qué consisten esas ampliaciones en algunos centros que bueno,

ya de por si, por su propia digamos idiosincrasia, tienen

problemas y entre ellos le puedo citar el de Sa Graduada. Sa

Graduada es un colegio que en un principio, ahora además

existe un proyecto del ayuntamiento de retirarlo del sitio que

está, es un proyecto no está todavía aprobado pero existe la

idea de sacarlo del sitio que está y llevarlo a otra zona y poder

construir allí una gran plaza. Aún así este centro era un centro

que tenía 3 vías debido a la conflictividad social que llegó a

tener hace años, se decidió disminuir esas vías y convertirlo

exclusivamente en un centro de 2 vías, cuando todos sabemos,

al menos los pedagogos recomiendan que los centros deberían

máximo de una vía para evitar la masificación y la

conflictividad dentro de los centros. 

Pero aún así cuando nosotros hemos visto este plan y que se

habla de ampliación de determinados centros, nos gustaría que

por favor no explicara exactamente en qué consisten estas

ampliaciones para poder quitarnos las dudas que representaría

la ampliación a nivel de aumento de vías, lo que significaría

como he comentado antes un detrimento de la calidad de la

enseñanza que se pudiera dar en estos centros.

La pregunta a la que nos referimos es ¿en qué consisten las

ampliaciones de los siguientes centros educativos de la isla de

Ibiza, Can Misses, Can Serra, Poeta Villangómez, Es Vedrà i

Sant Carles? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Diputada, nosaltres

vàrem presentar el Pla d’infraestructures amb una presència i

una inversió forta a Eivissa perquè efectivament, com vostè ha

descrit molt bé, hi ha mancances molt grans fruit d’una gran

pressió demogràfica dels darrers anys, que ha de ser atesa, hi ha

una gran demanda d’escolarització. Hi ha dificultats de tot tipus

que ara no les descriuré perquè vostè ho coneix bé, segurament

millor que jo i que fan que sigui necessari l’acció immediata.

L’anterior Govern ja va posar en marxa alguns projectes,

s’ha inaugurat a finals d’aquest curs l’Institut de Sant Llorenç

i que funcionarà plenament a partir del setembre. I també

l’Escola de s’Olivera jo crec que puc dir avui aquí que estarà

en condicions d’obrir-se el setembre, és a dir, que feim comptes

que el setembre, encara que crec que no s’hi ha adscrit ningú en

aquests moments, en aquest moment d’escolarització,

precisament perquè no es tenia la certesa absoluta, però es

considera que podrem anar adscrivint gent perquè el setembre

es pugui començar ja en aquesta escola que tanta falta fa.

Clar, vostè planteja un altre tema molt més complex, que és

el de Sa Graduada. El de la Graduada, jo he tengut converses

amb el batle de Vila i amb el regidor diverses vegades; bé, això

està sotmès a una qüestió molt més complexa d’una acció

urbanística de l’ajuntament, que pretén fer allà un PERI i un

PERI molt ambiciós, perquè aquella zona té una degradació

especial per les seves circumstàncies urbanes i per les seves

circumstàncies de serveis, de justícia i d’altres coses, i dins

aquest conjunt aquesta operació també de fer cases socials,

habitatges socials..., idò bé, planteja la possibilitat també

d’oferir sòl a la conselleria per a altres necessitats, no només

escolars. Bé, això és una cosa que sincerament està un poc

verda, jo li dic també sincerament que està un poc verda; hi ha

uns recursos que s’havien d’aplicar a la reforma de Sa

Graduada enguany que no sé, realment no sé si al final els

adjudicarem a aquesta reforma perquè depenem d’un acord

amb l’ajuntament per veure realment què feim, que no està

sincerament tancat.

Hi ha un altre tema de l’Ajuntament de Vila, que és el tema

de Sa Bodega, que, bé... ¿Hay otra pregunta sobre esto? Ah,

perdó, llavors en parlaré, efectivament, llavors parlaré de Sa

Bodega, sí, sí.

Bé, idò em concentraré en la qüestió dels centres que

vostè... Ara he perdut el paper. No, però, escolti, respecte als

centres que vostè em demana... Sí, efectivament, en qualque

moment hi havia un paper que ho explicava. Molt

concretament, del centre del colAlegi públic Can Misses la

proposta és ampliació de l’edifici amb tres aules d’infantil que

estaria acabada durant l’any 2005. Respecte al colAlegi públic

Cas Serres, es proposa ampliar l’edifici amb un annex d’infantil

de tres unitats que estaria acabat l’any 2005. Respecte al

colAlegi públic Poeta Villangómez es proposa ampliar l’edifici

amb un annex d’infantil de tres unitats que estaria acabat l’any

2005. Respecte al colAlegi públic Es Vedrà es proposa ampliar

l’edifici amb un annex d’infantil de tres unitats, però ajornat a

la següent legislatura; parlaríem que estaria acabat l’any 2008.

Això és un poquet la planificació que hi ha respecte a aquesta
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qüestió. I respecte al colAlegi públic Sant Carles, que és una

ampliació de tres aules d’educació infantil, estaria aquest any

2004-2005; per tant enguany estaria acabada aquesta obra,

segons la informació que em passen de l’institut.

Això és la informació que jo els puc donar respecte a l’estat

d’aquestes..., que és un poc contestant la pregunta en què

consistiria, i a més li he afegit en quins terminis, més o menys,

aquesta ampliació d’aquests centres educatius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula

l’Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez per un temps màxim de

5 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Entonces usted me confirma que

exclusivamente las ampliaciones hacen referencia a aulas de

infantil, en ningún momento se va a ampliar hacia aulas de

primaria, es decir, no se van a hacer nuevas vías sino

simplemente lo que son aulas de infantil. En eso podemos estar

de acuerdo, en ese aspecto. 

Nos queda pendiente lo que sería Can Cantó. Can Cantó no

tiene aula de tres años y es un centro que está muy demandado,

con lo cual pues, hombre, nos han llegado noticias que, bueno,

Can Cantó quedó fuera de ese proyecto por problemas

personales que tuvo la directora con la delegada insular de

Educación, pero bueno, esperemos que no haya sido esto sino

que, bueno, por otras razones y otros motivos Can Cantó haya

quedado fuera de la ampliación del aula del tres años. Si es así

nosotros podemos estar de acuerdo porque sabemos las

necesidades que hay y la demanda que hay sobre todo en

educación infantil, y bueno, que luego a su vez esto no

implique que ese aumento vaya hacia un crecimiento de vías,

y se lo he comentado antes, sobre todo porque el tema de

masificar los centros está demostrado que pedagógicamente no

es lo más recomendable. 

De ahí que, bueno, si efectivamente se lleva a cabo esta

ampliación lo que sí echamos de menos es que no se haya

tenido en cuenta que algunos centros no disponen de gimnasio

y no se haya podido contemplar en esta ampliación la

construcción de un gimnasio. Algunos de ellos tampoco

cuentan con aulas de informática. Entonces sinceramente una

vez que se inicien las obras sí que sería interesante que la

conselleria se planteara la necesidad de construir, digamos,

estos gimnasios porque, bueno, estamos en pleno siglo XXI y

muchos alumnos tienen que hacer las clases de educación física

en el patio, lo que conlleva que cuando hace mal tiempo no

pueden hacerla, no pueden desarrollar la asignatura, cuando

llega este tiempo también hace a veces demasiado calor,

cuando no están dotados de material necesarios y específico

para determinadas actividades de educación física, y

sinceramente consideramos que hoy en día no se puede plantear

un centro escolar que no contemple un gimnasio como parte

fundamental de su infraestructura. Lo mismo ocurre con las

aulas de informática e incluso, en algunos casos, con la falta de

biblioteca. De hecho en algunos centros lo que se hace es

utilizar la sala de profesores como biblioteca al mismo tiempo;

lo que ocurre es que a veces es incompatible con horarios en

que están reunidos los profesores, o el claustro de profesores,

con los alumnos que quieran ir a disponer de la biblioteca. 

Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas necesidades, yo

creo que sería interesante que la conselleria las tomara en

cuenta, ya que se van a iniciar obras, pues que por lo menos

esas obras permitan que se contemplen estas dependencias que

son tan necesarias para los centros escolares. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la

paraula l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura per un temps de

5 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo recull

amb molt d’interès totes aquests suggeriments que vostè em fa.

Jo conec que les mancances són moltes; estam parlant

d’ampliació d’escoles que ja existeixen, no d’escoles noves. Jo

crec que quan feim escoles noves sí que hem de complir unes

condicions; en el que són reformes hem d’anar reformant cada

vegada i millorant en la mesura que tenguem possibilitats, i

certament a Eivissa tenim moltes dificultats perquè,

efectivament, està tot molt enrere i ens hem trobat una situació

molt enrere.

Jo vull dir que ignor que no s’inclogués una reforma de Can

Cantó per problemes personals amb la directora; no ho puc

creure, a mi em costa creure que la delegada insular

d’Educació, que és una persona d’una qualitat personal

excelAlent, procuri que no es faci una escola o una reforma

d’una escola perquè tengui algun conflicte amb algun director.

Sincerament no don crèdit a aquest rumor; supòs que vostè

considera que és un rumor, com jo, i per tant no li puc donar

crèdit.

 Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

7) Pregunta RGE núm. 2726/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a projecte de remodelació del CP Sa

Bodega.

Per formular la pregunta RGE núm. 2726/04, relativa a

projecte de remodelació del colAlegi públic Sa Bodega, té la

paraula l’Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez, la seva autora,

per un temps de 10 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras diputadas, señores

diputados, bueno, hemos empezado antes, usted ha mencionado

ya el colegio Sa Bodega. Usted supongo que lo conoce, conoce

las características especiales de este centro que ya fue polémico
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en su día cuando se construyó, porque se supone que era un

colegio que iba destinado al Sahara y que en el Sahara se

construyó el que correspondía a Eivissa...

(Intervenció inaudible i rialles)

Sí, bueno, por lo menos, por lo menos, la estructura del

colegio recuerda más a lo que pueda ser un colegio del Sahara

que no desde luego a un colegio que corresponde a estas islas.

Son aulas, digamos, muy cerradas, prácticamente sin

ventilación y, bueno, este centro está ubicado justo en el centro

de Ibiza en un terreno muy, muy limitado, en el que, bueno, ya

se llevaron a cabo unas obras de ampliación para las aulas de

infantil, que no existían, se hizo en alzada dejando el patio,

pero sí que supuso los problemas de convivencia, digamos,

dentro de lo que eran las horas de patio, que se resolvieron

haciendo horarios diferentes de patio para los niños de

educación infantil y los alumnos de primaria. 

Entonces todas estas circunstancias especiales también es

verdad que el ayuntamiento tiene previsto poder desplazar este

colegio a otro solar, también sé que el tema está en un impás...

(Més rialles i una altra intervenció inaudible)

No lo sé, pero bueno, quiero que usted me confirme... No,

de ahí que tengo yo las dudas, de ahí se nos generan las dudas

de que se hable de una ampliación y de una reforma del colegio

Sa Bodega cuando existe un proyecto de crear un colegio

nuevo. Entonces entendemos que para la conselleria resulte

mucho más económico lo que son las ampliaciones de los

centros ya existentes que no la construcción de nuevos centros.

Es una explicación que podría ser perfectamente asumible por

todos en el hecho de que, claro, bueno, si se tiene ya una

infraestructura determinada siempre es más fácil poder

ampliarla que no llevar a cabo la construcción de un nuevo

centro, ¿no? De ahí que entonces, cuando hemos visto este plan

en el que se recoge esta ampliación y remodelación de este

colegio, bueno, lo mismo: explíquenos en qué consiste, si se va

a llevar a cabo o si no, porque a lo mejor va a coincidir que se

va a llevar a cabo esta obra y luego resulta que se va a emplazar

el colegio en otro lugar, y realmente sí que sería una pérdida

importante de dinero que se podría destinar a otros usos, me

imagino.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contestat l’Hble. Conseller

d’Educació i Cultura per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA

(Francesc Jesús Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè fa preguntes

i fa respostes; per tant sap la pregunta i sap la resposta, i això

està molt bé perquè, en fi, demostra que està preocupada i

s’interessa pels temes de l’educació a Eivissa. 

Efectivament, el colAlegi de Sa Bodega és un colAlegi que

estava planificat per fer-se en el Sàhara, però no és que

s’intercanviàs, és que Espanya se’n va anar del Sàhara i per tant

varen dir: “Què feim amb aquest centre?, on el podem fer?”, i

el varen posar a Eivissa, no sé si per similitud de qualque tipus;

no sé si varen voler dir qualque cosa, escolti.

(Rialles)

Supòs que era pel color, i van instalAlar allà el colAlegi Sa

Bodega, que és un colAlegi que, efectivament, qualsevol que el

vegi té aquestes torretes com d’estil saharià, no?, una cosa

absolutament curiosa enmig d’Eivissa, això és una cosa ben

curiosa, i a més a un solar molt petit, una escola molt petita i

que, encara que el pla digués reforma, perquè era

imprescindible fer una reforma, a la darrera conversa amb

l’ajuntament que vostè veig que coneix molt bé es va parlar de

la possibilitat de traslladar un centenar de metres a un solar que

té l’ajuntament, que empra ara com a aparcament, un

aparcament en superfície; fins i tot es va especular amb la

possibilitat de fer per davall un aparcament subterrani, perquè

a més el solar pot ser més gran del que necessitaríem, i fer allà

una escola nova i deixar aquest centre com a tema d’educació

d’adults, o centre de professors; trobar-li utilitats però més

modestes, vaja, de menys gent que no una escola que en aquests

moments està sobresaturada i és impossible que funcioni

correctament.

I en aquest sentit hi havia la disponibilitat de l’ajuntament

de cessió d’aquest sòl, i jo li puc dir que nosaltres tenim molt

decidit que aquesta és una cosa que faríem tot d’una, és a dir,

que en el moment en què se cedís el sòl es llançaria el projecte

per fer aquesta escola nova que substituiria Sa Bodega, en

realitat. Això és una cosa que estava decidida i, clar, això són

coses que van sortint després del Pla d’infraestructures i

naturalment el pla s’ha d’anar adaptant a la realitat. Si sorgeix

l’ocasió que ens cedeixin un bon solar per construir a prop,

molt a prop, una bona escola i tal, idò bé, és una cosa que val

la pena fer, que a Eivissa hi ha demanda, a més,

d’escolarització molt gran i per tant ho faríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula

l’Hble. Sra. Patricia Abascal i Jiménez per un temps de 5

minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nada, simplemente esperar que las

conversaciones lleguen a buen término entre el ayuntamiento y

la conselleria, que se pueda ceder este solar y que se pueda

construir este colegio, porque sinceramente es necesario por el

bien, digamos, de todo el alumnado de la ciudad de Ibiza. Y

desde luego, bueno, pues tener en cuenta que a veces iniciar

unas obras pudiendo haber un proyecto más interesante que es

un centro nuevo, pues compensa quizás esperar un poco más y

hacerlo bien desde el principio.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:



Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la

paraula... No vol fer ús del mateix torn.

Així doncs, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agrair

la presència de l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura i dels

alts càrrecs que l’acompanyen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS



220 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 12 / 3 de juny del 2004 

 

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

