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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, Sr. President, Francesc Dalmau substitueix Rosa Maria
Alberdi.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3156/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a supressió de la Universitat
d'Estiu a Menorca.

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix a la Proposició no de llei RGE núm. 3156/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la supressió de la
Universitat d’Estiu a Menorca. Per defensar-la intervé l’Hble.
Sr. Simó Gornés, per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. A principis d’aquest estiu ens
anunciaven els mitjans de comunicació que no se celebraria la
catorzena edició de la Universitat Internacional de Menorca Illa
del Rei. És una universitat d’estiu que, pel nombre ja d’edicions
que du acumulades, doncs tenia una llarga tradició acadèmica
a la nostra illa, i va néixer per complir un buit de formació
important en aquells temps a Menorca; no només va omplir
aquest buit de formació acadèmica, sinó que, com dic, any rera
any, s’ha convertit en un referent per a estudiants, per a
estudiosos, en definitiva, per a amants de l’estudi de la nostra
illa i de forans també.

No són gaires les oportunitats que a Menorca es puguin
desenvolupar en aquest sentit i evidentment l’anunci de què no
se celebraria aquesta nova edició, doncs va suposar un gerro
d’aigua freda per aquells que tenien l’expectativa de
coneixement posada en aquestes edicions.

És cert que en els darrers anys el nombre de matriculats
d’aquests cursos ha anat minvant i és cert, per tant, també, que
des de les administracions que impulsaven aquestes edicions,
començant per l’Ajuntament de Maó, el consell insular, el
Govern balear i les universitats implicades, era necessari
replantejar de qualque manera, establir noves línies que
ajudessin a consolidar i sobretot a augmentar aquesta matrícula
d’alumnat fent aquests cursos d’estiu més atractius, més
adaptats a la realitat acadèmica i a la demanda a aquest nivell
que es pogués adaptar.

Tots som conscients que la formació és important i més i tot
especialment en temps de crisi, és la millor eina que podem
tenir per combatre l’atur, per tenir gent ben formada, gent ben
preparada, i nosaltres entenem que aquests cursos ajudaven de
qualque manera a combatre aquesta manca de formació més o
manco especialitzada que es podia impartir aquí, a la nostra illa
de Menorca. Hem de tenir en compte que pràcticament la taxa

d’atur entre els joves és envoltant del 40%, segons dades
recentment publicades, i, com dic, totes aquelles iniciatives que
incidissin en una millor formació, en una millor docència per
part de totes aquelles persones que tenguin afany de conèixer,
entenem que era del màxim interès.

Per açò no acabam d’entendre la decisió de l’administració
de retirar el suport, almanco per a enguany, a aquesta edició que
s’anava a celebrar el mes de setembre. La veritat és que de les
informacions que hem pogut obtenir, especialment aquelles
publicades a la premsa, un se’n pot fer un poc una idea que les
diferents administracions implicades es tiren la pilota entre
elles, perquè el Consell Insular de Menorca culpa directament
el Govern de les Illes Balears de la retirada de la subvenció que
cada any feia a aquesta edició de la UIMIR i culpa d’açò sembla
ser que no es fa la UIMIR; en canvi el Govern culpa
l’ajuntament de no justificar les activitats dutes a terme els
darrers anys. També l’ajuntament solAlicita al Govern que pagui
els retards que se li deuen també dels dos/tres darrers anys. És
a dir, hi ha un cert embolic de tipus administratiu on les
diferents administracions es donen la culpa entre elles sobre qui
és el culpable o qui ha estat el percussor a partir del qual qualcú
ha pres la decisió de no dur a terme aquesta edició de la UIMIR.

Segurament són molts els condicionants que intervenen en
aquesta decisió, he dit abans que és cert que la matrícula
d’alumnes havia disminuït en els darrers anys, havia minvat
sensiblement, d’arribar a quotes de 300 i busques alumnes,
s’havia arribat a matrícules de 170, 160 alumnes per curs, la
qual cosa feia que alguns dels cursos especialitzats que s’havien
de dur a terme quedessin en suspens, per falta de matrícula; bé,
amb tot açò vull dir que no només les administracions,
segurament tenen part de culpa amb les veritats que s’han
publicat en els mitjans de comunicació, sinó que tal vegada
també, tal i com proposam nosaltres a la proposta d’acord, fa
falta una reorientació acadèmica en tots els sentits, tant de
producte, per fer-ho més atractiu, com d’una millor gestió,
d’una millor administració d’aquest recurs per tal que el
funcionament sigui l’idoni, el millor possible, tal com tots
desitjam.

Per tant, nosaltres, a la proposta d’acord que plantejam, està
formulada amb quatre punts: el primer, doncs de reprovació, de
reprovació de la decisió del Govern de no donar suport
econòmic a l’organització aquest any de la UIMIR i al qual
també l’instem a pagar les anualitats pendents a l’Ajuntament
de Maó.

També volem que el Parlament insti el Govern que reiteri el
seu suport institucional i el seu compromís cap a l’organització
de la Universitat Internacional de Menorca i a promoure la
celebració anual d’aquest curs universitari d’estiu.

Podem acceptar aquest parèntesi, però el que volem és el
compromís ferm que per a l’any que ve continuï, perquè tots
sabem que una aturada d’aquest tipus és molt perillosa, en el
sentit que es perd la inèrcia, es perd la dinàmica, es perd
especialment el boca a boca i açò s’hauria d’evitar a les totes.
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El tercer punt, demanam que el Govern de les Illes Balears,
conjuntament amb l’Ajuntament de Maó, el consell i les
universitats implicades, elaborin un programa de viabilitat
acadèmica i de finançament econòmic de cara a les futures
convocatòries d’aquestes edicions, cercant noves vies de
finançament i, com he dit abans, replantejant, si és necessari, el
projecte acadèmic que impulsa aquests cursos d’estiu.

I finalment, instam el Govern que realitzi totes aquestes
gestions el més aviat possible perquè som a l’any que ve ja en
any electoral, les edicions d’aquests cursos se celebren el mes
de setembre; si s’ha de replantejar i, per exemple, canviar la
data, fer-los el mes de juliol, açò vol dir que s’han d’accelerar
tots aquests tràmits, s’ha de preparar la informació per tal que
els alumnes la tenguin al seu abast com a mínim abans de
setmana santa, per tal que puguin fer les previsions de
matrícula, les previsions de calendari necessàries, i evidentment
el temps se’ns tira damunt per tal de posar solució i posar fil a
l’agulla perquè aquest any d’impasse sigui açò, sigui un
parèntesi, un pur parèntesi i que l’any que ve puguem continuar
gaudint d’aquesta Universitat Internacional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Gornés, per part del nostre grup també ens agradaria
apuntar-nos a aquesta demanda davant el Govern de no suprimir
la UIMIR perquè, certament, és una iniciativa interessant
aquesta universitat d’estiu, amb moltes d’entitats implicades i
que hi han fet la seva aportació, i jo crec que és una qüestió de
mèrit la tasca que s’ha dut a terme.

En qualsevol cas, també és cert que el moment que hem
viscut ha estat de moltes dificultats a l’hora d’afrontar les
despeses que teníem, com vostè sap ha caigut en picat, com
membres del seu grup el deuen haver informat, perquè se n’ha
parlat al Parlament del nivell de baixada d’ingressos que ha
tengut en el 2010 i la dificultat de continuar mantenint tots els
projectes que hi havia en marxa, baixant espectacularment els
ingressos i havent-hi una autèntica negativa que se
n’incrementin d’altra banda, per tant, sempre és natural que hi
hagi aquesta dificultat. En qualsevol cas, compartim amb vostès
que hem de fer un esforç perquè els que menys rebin aquestes
retallades siguin en matèria educativa i en formació, com és la
universitària, i que pugui arribar a l’illa de Menorca, però és cert
que totes aquelles que no han estat reglades, sinó universitats
d’estiu o activitats complementàries, enguany han rebut una
retallada important, també n’ha rebut la Universitat d’Estiu
d’Eivissa i Formentera, com també el suport que havia rebut la
Xarxa d’Universitats Vives, com la Universitat Catalana
d’Estiu, que també ha tengut una retallada important, i d’altres
iniciatives no estrictament reglades que, desgraciadament, i que
tant de bo pogués ésser una altra la realitat, doncs han vist una
retallada important l’any 2010 per aquesta situació.

La Universitat Internacional de Menorca ha quedat només
amb alguns cursos, uns deu cursos que s’han celebrat al Claustre
del Carme de Maó, i per tant molt diferent del que havien estat
la resta d’edicions.

A nosaltres, si el plantejament és intentar recuperar en la
mesura del possible que en alguns dels punts que vostè apunta,
fins i tot acceptant que es pugui fer alguna reorganització, vist
que certament la matrícula dels darrers anys havia arribat fins a
la meitat de la dels anys punta, com vostè ha fet un recordatori
de com havia anat evolucionant, a nosaltres ens sembla
interessant aquesta reflexió. La idea mateixa de reprovar el
Govern, quan, a més, no és l’únic responsable d’aquesta
situació, havent-hi tantes entitats implicades, i creim que també
demostra poca sensibilitat per la conjuntura de l’any 2010 i no
sabem si del 2011, si no es compon com a mínim el cicle
pressupostari d’ingressos que pugui gastar la comunitat, doncs
no ens sembla justa de cara a la conselleria i per tant no li
donarem suport.

Ara, qualsevol replantejament global de la proposició, que
des del Grup Socialista li faran una proposta en aquest sentit,
que expressi el suport del Parlament a la recuperació i a
constatar l’interès d’aquesta convocatòria de la UIMIR, a
nosaltres ens semblarà positiu sumar-nos-hi. Si la insistència és,
ja dic, més enllà, és en aquesta reprovació política, doncs el
nostre grup no hi votarà a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots, senyors i
senyores diputades. Aquesta portaveu del Grup Socialista
comparteix alguns dels punts expressats a l’exposició de motius
de la proposició no de llei que ens ocupa, els quals també han
estat aquí reiterats pel portaveu del Grup Popular, però si algú
ha cregut en la Universitat Internacional de Menorca i del Rei,
si algú va lluitar per la seva implantació a un moment que també
era de crisi econòmica, rallo de mitjans dels any noranta del
segle passat, si algú té interès en què recomencin els cursos
som, precisament, els socialistes, perquè els socialistes són les
persones que governaven l’Ajuntament de Maó quan es va
implantar i que és, a més, aquesta entitat la que ha assumit els
dèficits que s’han pogut crear any rera any, i és aquesta
administració també, i aquesta persona sobretot, aquesta persona
que els parla ho sap bé, perquè va ser la regidora encarregada
pel batle de Maó de portar endavant aquest projecte els anys 94
a 98, al principi amb la Universitat de Barcelona en solitari,
després s’afegiren altres universitats, com la Universitat de les
Illes Balears i la Universitat Jaume I de Castelló, i altres
administracions, com el consell insular o el Govern de les Illes
Balears. Cosa que ens va costar bastant, per cert, a un moment
que vostès, el Partit Popular, governava tant en el consell insular
com en el Govern.
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D’aquests anys també hauríem de citar algunes promeses
que es van fer de més activitats acadèmiques, per exemple
record la del president Aznar, que venia els estius i que va
prometre organitzar cursos de la Menéndez Pelayo a Ciutadella,
governada també pel Partit Popular, però, com altres promeses
també del Sr. Aznar, no tenc memòria que es concretés res.

Ara, el portaveu del Grup Popular ens diu que la UIMIR és
una de les poques activitats acadèmiques que es realitzen a
Menorca; li vull recordar que n’hi ha més avui en dia, algunes
organitzades per la UIB, a la seva seu, també d’altres
organitzades per la UNED o l’Escola de Salut Pública, que
podríem comparar també amb la UIMIR, que es va celebrar fa
poques setmanes, i del que, per cert, el consell rector i acadèmic
de la qual forma part la Menéndez Pelayo amb altres
universitats també, i que es reuneix a l’illa del Llatzeret del Port
de Maó, amb més de 600 alumnes de tota Espanya i alguns
d’altres països. Com és natural, aquesta activitat acadèmica no
s’ha interromput i probablement no s’interrompi.

Per cert, el Govern de les Illes Balears també té una
participació econòmica de 19.000 euros que, com és natural, no
fan bullir l’olla però que són bons per a l’Escola de Salut
Pública. Com dic, és molt semblant als 18.000 euros de la
UIMIR, que tampoc no fan bullir l’olla d’un pressupost que a
l’any 2009 va ser de 113.000 euros. Aquesta és la participació
del Govern.

De ver creuen que la UIMIR no s’ha celebrat pels 18.000
euros que deixa d’aportar el Govern? És cert que certes
declaracions o interpretacions interessades a la premsa ho han
donat a entendre, però després de catorze edicions de la UIMIR
les darreres edicions no eren les d’un principi, quan vam tenir
professors o conferenciants de la categoria de Saramago, de
Moratinos abans de ser ministre, de Carme Riera, per dir alguns
noms. L’any 1999 s’havia arribat a una línia que sempre va ser
ascendent, de 326 alumnes; l’any 2008, eren 130 alumnes.
Quina anàlisi podem extreure d’açò?

Hi ha diversos factors: extraacadèmics, com són la qüestió
econòmica, no del Govern únicament, sinó de totes les
administracions implicades, començant pel mateix ajuntament;
perquè, efectivament, no són anys per exercir competències que
no són obligatòries per part d’unes administracions que fan
retalls fins i tot de les que són obligatòries.

Al consell insular li ha anat fantàstic perquè ha pogut
dedicar aquests 18.000 euros, que també aportava, a augmentar
les beques per als estudiants universitaris menorquins de fora de
l’illa.

Però també hi ha hagut qüestions acadèmiques que no s’han
dit massa: per què es perden alumnes d’aquesta manera en anys
de bonança econòmica? Per què en lloc de guanyar alumnat,
com hauria de passar, quan es consolida una activitat, es
perden? Idò jo els ho diré clarament, encara que, segons la
formulació del punt 3 de la proposició no de llei, deixa
entreveure que vostès, Sr. Gornés, també ho sap: la UIMIR no
s’ha celebrat perquè després de catorze edicions en lloc de
guanyar alumnat l’ha perdut, perquè els cursos no eren
acadèmicament massa atractius els darrers anys, perquè les
universitats implicades que organitzaven de manera rotatòria els
cursos preferien abocar els seus esforços en els seus propis
cursos d’estiu i després portar els mateixos cursos a Maó. I
també per les dates elegides, com ha dit vostè, que sempre
havien estat el mes de setembre, amb la intenció que fos un
factor també d’allargament de la temporada turística, com ho és
realment l’Escola de Salut Pública, però que ara no és factible
perquè són èpoques d’exàmens i cada vegada les universitats
comencen més prest el mes de setembre, sobretot després del
Pla Bolonya.

La UIMIR va dirigida fonamentalment a estudiants i
sobretot té un públic illenc. L’Escola de Salut Públic, per
continuar comparant, té un públic de fora de l’illa i sobretot
professional, l’atracció de l’escola són els encontres
monogràfics, no els cursos, per açò el setembre no és un
problema per a ella, quan sí ho és per a la UIMIR.

Els alumnes menorquins volen acudir a cursos, a més,
acadèmicament coherents amb el que estudien i potser un taller
de la xocolata o cursos com, dic títols: L’arròs des de la cuina
mediterrània a l’oriental; un altre, Viatges i més viatges, siguin
opcions més aptes per a cursos o conferències a l’Ateneu de
Maó o al Cercle Artístic de Ciutadella que per a una universitat.
Tot açò fa que l’Ajuntament de Maó hagi optat per repensar la
UIMIR, calendari, qualitat, interès dels cursos, etcètera, i aquest
any que les despeses econòmiques no són una alegria per a
ningú, optar per un ajornament, un ajornament, no una
cancelAlació del projecte, nosaltres pensam que és aquesta una
bona idea.

Quant a la nostra postura sobre els punts que proposa la
proposició no de llei, no podem votar favorablement el primer
punt, primer perquè les circumstàncies en què es troba la
UIMIR actualment i també les finances es poden lamentar però
no es pot reprovar la decisió del Govern de no participar si
s’organitzava l’any 2010, sobretot quan també s’ha suprimit la
partida dels cursos universitaris d’estiu a Eivissa i Formentera,
de la Universitat per a Majors, de la Xarxa Vives d’universitats,
etcètera.

En segon lloc, perquè les anualitats pendents que s’ha de
pagar a l’Ajuntament de Maó es faran quan estiguin ben
justificades que ara no ho estan a causa d’un problema
administratiu no del tot responsabilitat de l’ajuntament i que
aquí crec que seria confús explicar. 

Quant als altres punts consideram que es dóna al Govern de
les Illes Balears un protagonisme que mai no ha tingut en
l’organització de la UIMIR. Sembla que el promotor hagi de ser
el Govern i no ho és. No sé si l’Ajuntament de Maó voldria
delegar aquest protagonisme, no li han demanat. Vostè ho sap,
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Sr. Gornés? Sembla que el protagonista real no tengui veu en
aquest enterrament. 

En definitiva, podríem votar favorablement aquesta
proposició no de llei si s’elimina el primer punt i als altres es
modifiquen algunes coses. Estam d’acord, per exemple, en el
segon punt si s’elimina la darrera frase que diu “i que promogui
la celebració anual d’aquest curs universitari d’estiu”, perquè el
Govern no és el promotor.

Estaríem també d’acord amb el tercer punt si es redacta de
la següent manera: “El Parlament de les Illes Balears demana a
l’Ajuntament de Maó que, juntament amb el Consell Insular de
Menorca, el Govern de les Illes Balears i les universitats
implicades, elabori un estudi de viabilitat econòmica i de
finançament econòmic de cara a les futures convocatòries
anuals de la UIMIR...”, perdó, “cercant si és necessari noves
vies de finançament i replantejant el projecte acadèmic
d’aquesta iniciativa”. 

Votaríem favorablement també el quart punt si es barata
“instar” per “demanar” i s’afegeix “i les altres entitats
implicades”.

En definitiva, creim fermament que la UIMIR es tornarà a
fer, la idea és bona, únicament es necessiten persones i entitats
implicades al capdavant, que potser els darrers anys no hi han
estat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per contradiccions, Sr. Gornés, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies pel suport tot i que sigui amb
esmenes a quasi tots els punts d’aquesta proposició no de llei.
Acceptaria totes les esmenes que planteja la portaveu del Partit
Socialista, però entendran que he de mantenir el punt 1 perquè
no és un punt banal, és un punt que assenyala una situació de fet
que entenem nosaltres que s’ha de posar en atenció.

Està molt bé que la Sra. Rita hagi fet aquest recordatori
sobre el naixement de la UIMIR perquè record amb molta
estimació que l’any 95 qui els parla era conseller de Cultura del
Consell de Menorca i quan se’m va plantejar per primera
vegada aquest projecte no vaig tenir cap dubte que el Consell
Insular de Menorca governat per populars donés suport a
aquesta iniciativa i que es continués aquest suport tant amb
governs del Partit Popular als consells com amb governs del
Partit Popular al Govern de les Illes Balears. 

És una paradoxa que hagi estat un govern socialista el que
hagi retirat el suport enguany a aquesta edició, malgrat que
també hagi recordat el suport del president Aznar a aquelles
dues edicions de cursos de la Menéndez Pelayo que es varen
celebrar a Menorca. Llàstima que hagi estat també un govern
del Partit Socialista el que va retirar el suport a aquesta
universitat per tal que se continuassin impartint aquests cursos.
Entenc que un curs sobre la Constitució a algú li pot ser
incòmode i tal vegada això va ser un dels motius pels quals es
devien retirar aquests cursos.

També podríem fer una reflexió sobre els pressupostos, ha
dit que eren 113.000 euros de pressupost, jo vaig ara aquí una
suma: 18.000 euros d’aportació del consell insular, 80.000 euros
d’aportació de l’Ajuntament de Maó i 18.000 euros del Govern,
més aportacions de cadascuna de les universitats, jo diria que hi
ha superàvit, però, bé, és igual, la qüestió és que no s’ha fet.

Té raó que, en la qüestió de la matrícula, s’ha de fer un
plantejament. Aquest replantejament ha d’anar enfocat a
analitzar el punt de partida, si feim una anàlisi de la matrícula
dels alumnes que hi ha a les darreres edicions veurem que el
85% procedeixen de terres de parla catalana, tots, és a dir que
d’internacional, poc. Idò, anem a veure si la podem fer realment
internacional, anem a veure si podem dur a terme cursos que
tenguin l’atractiu i l’interès per tal que els alumnes
internacionals, alumnes d’arreu de l’estat espanyol vegin un
punt d’atracció a Menorca i puguin arribar a la nostra illa.

En definitiva, agraesc el suport del Grup Parlamentari
Socialista i també supòs que dels altres grups a aquesta
iniciativa, he de mantenir el punt 1. Esper que les paraules de la
portaveu socialista que l’ajuntament tengui veu a aquest
enterrament no siguin premonitòries i que la vetlla no s’hagi de
dur a terme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Si tots els portaveus hi estan
d’acord donaríem aprovats per assentiment els punts 2, 3 i 4
amb les esmenes incorporades, hi estan d’acord? 

Per tant, passam a votació el primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. 

Per tant, queda rebutjat per 8 vots a favor i 9 en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4456/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assumpció de despeses de
les escoletes municipals.

En conseqüència passam al debat del darrer punt de l’ordre
del dia d’avui que consisteix en la Proposició no de llei RGE
4456/10, del Grup Parlamentari Popular, sobre assumpció de
despeses de les escoletes municipals.

Per defensar-la intervé l’Hble. Sra. Llinás per un temps de
deu minuts.
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LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, president. Senyores diputades i senyors
diputats, bones tardes. El Grup Parlamentari Popular presenta
una proposició no de llei on s’insta el Govern a crear una
partida pressupostària dins el proper exercici 2011 per tal que es
creï el finançament necessari i suficient per al sosteniment
integral del Servei d’Educació Escolar en el tram d’edat de 0 a3
anys per a tots els municipis de les Illes Balears. 

Ens explicarem. Segons l’article 36 de l’Estatut
d’Autonomia, en el punt 1, és competència exclusiva del
Govern la creació, l’organització i el règim dels centres públics
així com els serveis educatius i activitats extraescolars
complementaris en relació amb els centres públics i els privats
sostinguts amb fons públics. A més al punt 2, el 36.2, llegiré
literalment “correspon a la comunitat autònoma de les Illes
Balears la competència de desenvolupament legislatiu i
d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats”. 

Per tant, queda molt clar quin és el nivell competencial de
tota l’àrea educativa a la nostra comunitat autònoma, segons
mana l’Estatut.

Es conegut que a la nostra comunitat tenim aproximadament
350 escoletes de 0 a 3 anys, 96 són públiques, amb un alumnat
aproximat de 31.000 nins i nines que en fan ús. La majoria, per
no dir quasi totes,  d’aquesta xarxa d’escoletes públiques de 0
a 3 són de titularitat de les corporacions locals, dels nostres
ajuntaments. Aquests ajuntaments, avui, assumeixen entre un 30
i un 35% de despeses que corresponen al Govern o al consell,
d’altres administracions, que no li són pròpies. La difícil
situació econòmica que vivim té una conseqüència directa per
als ciutadans d’aquests ajuntaments, dels nostres ajuntaments,
que és la de no assumir més despeses que no els són pròpies,
que no són de la seva competència, com per exemple la que
tractam avui que és aquesta despesa per al sosteniment de les
escoletes 0-3.

El Govern construeix els centres escolars, darrerament
també escoletes 0-3, gràcies a partides pressupostàries que
vénen del Govern central, però el manteniment està assumit pels
nostres ajuntaments, com per exemple electricitat, aigua,
calefacció, neteja dels centres escolars de primària a més de
manteniment i renovació dels edificis com puguin ser portes,
finestres, persianes, jardineria, així com factures de
manteniment diari com electricitat, fontaneria, etc,.

En el cas de les escoletes 0-3 fins ara també la construcció
era assumida pels municipis, emperò aquesta legislatura el
Govern ha destinat 20 milions a subvencionar per primer cop la
creació de noves places d’escoleta, amb un cost per a cadascuna
de 6.000 euros per a la creació de nova plaça, seguim amb el fet
que la construcció, el manteniment, el pagament de nòmines, els
educadors, material escolar, etc., totes aquestes despeses són
sufragades per les corporacions locals.

El cost aproximat d’un alumne de 0 a 3 anys varia segons
municipis, segons el nombre d’alumnes, però està entre 3.000
i 6.000 euros alumne curs. El Govern dóna una ajuda a aquestes
escoletes, a aquestes corporacions locals per al manteniment de
la despesa, ajuda que arriba... ajuntaments reben un 8%, altres
un 9, altres un 10%, entre un 8 i un 10% d’aquests costs són
sufragats pel Govern. Pensam que això és del tot insuficient,
que és responsabilitat del Govern autonòmic i central resoldre
aquest finançament. A més, són uns serveis anomenats
substitutoris, serveis que són prestats per les corporacions locals
com per exemple seguretat ciutadana, acollida d’immigrants,
assistència a persones amb discapacitat, tercera edat que no
pertanyen al seu àmbit competencial, de les corporacions locals,
i si aquestes corporacions locals no són compensades per això,
per aquests serveis que presten avui per part dels governs
autonòmics i governs centrals arribarà un moment, com ara ja
passa, que hi ha escoletes municipals que aquest curs ja no
poden obrir perquè no tenen recursos suficients, els
ajuntaments, per poder-les mantenir.

Davant això demanam el suport de la resta de grups
parlamentaris per tal d’instar al Govern de les Illes Balears a la
creació d’una partida dins el pressupost per a l’any 2011 amb
finançament necessari i suficient per al sosteniment integral del
Servei d’Educació Escolar en el tram d’edat de 0 a3 anys per a
tots els municipis de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la
paraula el Sr. Llauger..., Sr. Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Llauger ara estaria més
assabentat de l’actualitat del tema, però em cedeix elegantment
el torn i l’utilitzaré jo.

Crec que per part de tots compartim l’interès estratègic i la
importància d’aquesta franja d’edat, que és important intentar
ampliar com s’ha fet i encara ampliar més si poguéssim, el gran
esforç que ha fet el Govern en aquesta legislatura en la matèria.
Crec que realment un esforç com el d’aquesta legislatura per
crear noves places, tant sigui ampliant com concertant, el que
s’ha fet amb l’escola d’educació infantil de 0 a 3 i també de 3 a
6 ha estat realment espectacular. Crec que ara el Grup
Parlamentari Popular intenta llevar-li mèrit a aquesta activitat
sempre fent-la de menys perquè sempre es pot anar més enllà i
sobretot perquè partíem de tant... d’uns dèficits importants que
val la pena compensar.

Qui ha de ser el competent? Veig que hi ha un canvi notori
de debat de posicionament del Partit Popular. Avui queda clar
que el 0-3 és íntegrament educació, entenc que és el
plantejament, fins i tot tota la part... totes les orelles de fora,
estrictament, de l’horari -diguem-ho així- si no és un abús dir
lectiu, sinó que estrictament social, tot és educació quan crec
que el Sr. Fiol s’esparverava quan fins i tot la part central de 0-3
a l’anterior legislatura algú gosava dir que tenia algun aspecte
educatiu. És realment un canvi important, però crec que el que
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no podem perdre és la perspectiva de quines són les possibilitats
que tenim. 

Hi ha una primera dada quant a la part competencial, que
crec que no podem perdre de vista i és que la normativa bàsica
estatal i a més un clàssic jo diria que històric diu que tots els
centres d’educació primària i infantil, els d’infantil mai
obligatori, sempre ha estat competència municipal. Els centres
són municipals, es doten municipalment i la capacitat o el seu
manteniment és municipal. Ens du a un altre debat i és el
sistema de finançament local que ens duria per molts de
viaranys complicats, però precisament un dels sistemes, una de
les variants del sistema de finançament a nivell municipal és el
número de places escolars, precisament és un dels elements que
es té present a l’hora de fer el repartiment perquè tothom sap
que el manteniment de les escoles, dels centres de primària i
d’infantil és municipal. 

Insistesc, el tema d’infantil com que no és una educació
obligatòria, el primer cicle, ni és gratuïta, és evident que hi ha
un marge aquí d’interpretació respecte d’això perquè no forma
part estrictament del sistema obligatori. En qualsevol cas, que
la seva necessitat ho és, crec que tots en som conscients i hem
de cercar la fórmula de poder-la sortir, de poder-la arribar a
aquesta... a prestar-la. Per cert, els països escandinaus que crec
que són els que han arribat més enllà, que estan en xifres
espectaculars d’escolarització en 0-3 és bàsicament una
competència municipal, però en tot cas és un altre model i no
tenim el perquè copiar-lo, però és realment espectacular.

Quant un veu també on és que hi ha el doble d’escolarització
en 3 anys que a les Illes Balears o que a la resta de l’Estat és el
País Basc i Navarra, un també pensa si hi tendrà alguna cosa a
veure el sistema de finançament, potser sí, potser no, pot ser que
només siguin els més sensibles a la causa, però a vegades
sembla que ajuda que tots els ítems socials siguin tan ben atesos
en aquestes dues comunitats autònomes. En aquest cas és així.

Passem però a veure quin és que.... ja dic si el compromís
que pretengués la moció fos fer un esforç addicional, quan ja se
n’ha fet, ja dic històric, nosaltres encara votaríem a favor perquè
pensam, insistesc, que és un tema cabdal, però quan ja es parla
del sosteniment integral, que no sabem ni tan sols si es parla
d’un sosteniment gratuït al cent per cent de totes les places...,
ara se’ns ha parlat -com ha apuntat- d’un nombre de nins que
multiplicat per 3.000 o 6.000 euros doncs són les dades
mateixes que ha utilitzat la ponent del Partit Popular, són xifres
importants si es vol cobrir el cent per cent del cost. 

Crec que és difícil promoure-ho amb uns pressupostos de
l’any 2011, del quals en aquests moments no sabem si podem
garantir la despesa que hi havia l’any 2010, pel que em consta,
pel que he llegit darrerament és que es troba que els
pressupostos que planteja el Govern per a l’any 2011, que són
els actuals, és a dir els del 2010 reduïts ja en la darrera
modificació que es va produir adaptant-los a la nova situació
econòmica, es troben excessius per part de Partit Popular i Unió
Mallorquina, ja sé que podran sortir altres tipus de despeses,
però segurament perquè li surti el número del nombre de nins
que hem d’escolaritzar pel número que ha apuntat de cost
absolut més assumir tots els equipaments dels quals es parla,
crec que ha de ser complicat fer-ho en un sol any, d’una atacada
i amb una proposició no de llei que no du cap estudi econòmic

com si fos un... Crec que bàsicament el que pretén és un crit al
cel, una cosa puntual, populosa, però poc rigorosa -em sembla-
pel que representa un canvi de paradigma d’aquest estil.

Crec que hi podem anar treballant, hem d’anar veient cap on
es pot anar. Crec que hem d’anar precisant les competències.
Crec que és un greu error que els ajuntaments hagin de cobrir
les competències d’altres administracions, estan fent cessions a
l’Estat contínuament en jutjats i guàrdies civils i tota una sèrie
de competències, també al Govern li han de fer bestretes, però
precisament si n’hi ha una que és discutible que hi ha una
vessant social important que històricament hi han estat molt
implicats, és aquesta.

Una altra reflexió i acab, Sr. President, és el tema dels
costos. S’han apuntat uns costos que per universalitzar el 0-3
seran complicats d’assumir. Crec que no quedarà més remei,
com a mínim de moment, que aquesta gratuïtat no podrà ser
universal, en tot cas haurà de ser segons seccions de població i
per riquesa, i que tothom s’hi haurà d’implicar i haurem de
veure en quin sentit també alguna de les exigències que posam,
que jo crec que són molt sanes i molt positives, però les haurem
de tenir presents perquè, com vaig apuntar també en un debat
sobre el decret d’homologació de centres d’educació infantil,
allò important que hem de garantir és que el que necessiti en
primer lloc el servei d’una escoleta i després també pugui gaudir
de l’educació que planteja un equipament d’aquestes
característiques hi pugui accedir, perquè la fórmula també de
determinades exigències que després encareixen en el punt que
s’ha apuntat, com vulguem el servei que tots volem universal i
vagi creixent no ja al 33% que marca com a objectiu la Unió
Europea, sinó que puguem arribar més amunt, sobretot si parlam
de 3, de 2 -no és el mateix percentatge amb l’1 i, si pot ser, no
haver-ho d’arribar al 0, que això ja són situacions que cadascú
sap com maneja en un àmbit molt familiar-, realment crec que...,
com pot, també, sí, com pot, però tampoc no crec que l’objectiu
de l’administració hagi de ser que en els primers mesos
necessàriament tothom hagi de quedar escolaritzat. No crec que
tampoc..., ho ha de garantir, si cal, però tampoc no crec que hagi
de ser un objectiu del cent per cent com una cosa que ens hagi
d’obsessionar. Ara, crec que aquesta reflexió hi ha de ser.

En aquesta legislatura, ja dic, s’ha fet un gran avanç en
aquest sentit, però sufragar el cent per cent per part del Govern
jo crec que no és en aquest moment una proposta raonable.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Rita per un temps de deu minuts. En aquest cas
la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras diputadas y
señores diputados. Como ha expuesto la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular -y lo voy a leer y lo voy a repetir- el
artículo 36 de nuestro Estatuto de Autonomía en sus puntos 1 y
2 dice que corresponde a la comunidad de les Illes Balears en
materia de enseñanza la creación, la organización y el régimen
de los centros públicos, régimen de becas y ayudas con fondos
propios, la formación y el personal docente, servicios
educativos y actividades extraescolares y complementarias en
relación a los centros públicos y privados sostenidos con fondos
públicos, en colaboración con los órganos de participación de
los padres y las madres de alumnos de estos centros, como
también corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo de
legislatura y la ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidad y especialidad.

En relación al desarrollo de normativa se han aprobado en
esta legislatura algunos decretos: el Decreto 60/2008, donde se
establecen los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo
de educación infantil; el Decreto 71/2008, que establece el
currículum de la educación infantil en las Islas Baleares; y el
Decreto 131/2008, que establece y regula la red pública de
escoletes infantiles y los servicios de educación para la primera
infancia. La Orden de 2 de febrero de 2009, sobre la evaluación
del aprendizaje de los alumnos de educación infantil de las Illes
Balears, teniendo actualmente un importante marco legislativo.

El Plan de primera infancia puesto en marcha en esta
legislatura ha significado un salto cualitativo en nuestra
comunidad. Cuenta con una inversión de 17 millones de euros
colaborando y dando apoyo a los ayuntamientos de nuestra
comunidad autonómica en la creación y consolidación de más
de 2.500 plazas públicas de centros de 0 a 3 años. Actualmente
la oferta escolar es de unas 10.645 plazas; de éstas unas 7.000
son públicas, suponiendo esto un 68% del total. Las últimas
escoletes que se han inaugurado en esta legislatura
recientemente han supuesto la creación de 141 plazas de 0 a 3
años y la inversión por parte de la Conselleria de Educación y
Cultura ha sido de 666.000 euros.

En relación a la petición que se hace en esta proposición no
de ley de la creación de una partida dentro de los presupuestos
de 2011 para el mantenimiento integral del servicio de
educación escolar en el tramo de edad de 0 a 3 años para todos
los municipios de las Islas Baleares, se tendría que averiguar el
significado de integral. Con la puesta en marcha del Plan de
primera infancia en esta legislatura se han creado nuevas
escoletes, y mediante posibles acuerdos o conciertos con los
ayuntamientos se contribuirá al mantenimiento.

En el momento que vivimos la falta de dinero no es un
problema exclusivo de los ayuntamientos, y se tiene que
distinguir entre participación y financiamiento. La participación
es muy necesaria e importante; el financiamiento es algo que
siempre se puede mejorar. Dento de este mantenimiento tiene
que existir la corresponsabilidad de todos los elementos
implicados: ayuntamiento, padres y madres, consell insular,
mancomunidad... Todo esto está por definir definitivamente, y
llegando el momento las escoletes de 0 a 3 años
progresivamente podrían tener la misma categoría en su
mantenimiento que los centros de educación primaria. Si este
sostenimiento integral quiere decir que todos los gastos sean a
cargo de la conselleria o del Govern garantizando la gratuidad
total y que los ayuntamientos no tengan ningún tipo de gasto,
ahora no se puede asumir. Esto se debería hacer de una forma
progresiva y escalonada. 

La educación de 0 a 3 años no está establecida como una
etapa obligatoria. La LOE, en su capítulo primero, artículo 12.2,
define que la educación infantil tiene carácter voluntario, y en
su preámbulo insta a las administraciones públicas a que
desarrollen progresivamente una oferta suficiente de plazas de
primer ciclo, y se dispone que puedan establecer conciertos para
garantizar la gratuidad del segundo ciclo. En el capítulo cuarto,
artículo 3, considera que la delegación de las competencias a los
municipios favorece una mejor eficacia, coordinación y control
social en el uso de los recursos. El artículo 15.1 dice que las
administraciones públicas promoverán un incremento
progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo;
asimismo coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y
con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este
ciclo. A tal fin determinarán las condiciones en las que podrán
establecerse convenios con las corporaciones locales, otras
administraciones y entidades privadas sin fines de lucro, así
como también en el punto 2 del mismo artículo se considera que
el segundo ciclo de educación infantil será gratuito a fin de
atender las necesidades de las familias. 

El Grupo Socialista votará negativamente esta PNL porque
actualmente es difícil asumir lo que en esta proposición no de
ley se pide. Asumir el mantenimiento integral de las escoletes
infantiles de 0 a 3 años es algo que se tiene que hacer de una
forma progresiva y en colaboración y con la participación de
todos los agentes implicados: ayuntamientos, padres y madres
y Govern de les Illes Balears.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Sra. Llinàs, té la paraula per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Morillas, la LOE y la
LOGSE son leyes orgánicas; nuestro Estatuto de Autonomía
está por encima de una ley orgánica del Estado.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
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No, no..., a veure, és el que hi ha, guste o no. I les
competències a nivell... -no, no!, això és així- a nivell
competencial no ho diu ni el Partit Popular ni aquesta diputada;
el nivell competencial el marca el nostre Estatut d’Autonomia,
la Constitució i després l’Estatut d’Autonomia. No és que no
m’ho inventi.

Sr. Alorda, la ironia del BLOC..., bé! Vostè s’ha llegit el seu
programa electoral?, vostè coneix el seu programa electoral?
Pàgina 16, a baix de tot; bé: “Quatre anys, dos decàlegs, vint
compromisos. Àrea d’educació”. A mi això em sona a “Quatre
illes, un país, cap frontera”, però en el punt 3 diu: “Defensar des
del primer dia les competències exclusives del Govern de les
Illes Balears en ensenyament”. Olé! Ara no em digui una altra
cosa. No, no!, és que no m’ho invent, vostès quan són aquí deçà
diuen i fan una cosa i quan governen i tenen la responsabilitat
és una altra. Ah! No, no, no. I l’esforç del Govern que vostè ha
dit espectacular, històric, que l’ha defensat més el BLOC que el
Partit Socialista, té nassos l’assumpte.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

No, no. Aquest esforç inversor no l’ha fet la comunitat
autònoma, l’esforç inversor l’ha fet el Govern de l’Estat.

(Conversa inaudible)

Els consells perquè han rebut els doblers del Govern de
l’Estat, no!, a veure!

I en relació als pressuposts, sí, un ha de prendre decisions
quan governa i ha de prioritzar, i ha de ser conscient de les
coses que són importants i quines no. Donar 600.000 euros a
segons quin tipus d’entitats, o fer campanyes publicitàries de
400.000 euros, o engegar estudis de 150.000 euros... Va!, sí,
prioritzem. En canvi educació no és una prioritat per a vostès.
No, no, perquè les coses es demostren amb fets, i vostès els fets,
canten, res.

En relació al nombre de places d’escoletes. Vostès saben les
places d’escoletes que han creat?, si no ho saben! Pla de primera
infància, nota de premsa de 21 de l’11: en crearan..., ara n’hi ha
6.000, 37% més. Nota de premsa, 4 del 3 del 2010: ara en feim
2.500 noves i en consolidam 1.000 més. Nota de premsa, 29
d’abril 2010: no, ara ja en tenim 4.300 noves fetes. Notes de
premsa, eh?, no és que ens ho inventem, no és que ens ho
inventem; en tenim més, de dades. És que no sabem quantes
n’han fetes perquè cada dos mesos, cada tres mesos fan una
altra roda de premsa i anuncien no sé quantes escoletes noves.
És que no ho saben ni vostès, el que han fet. No, no ho saben,
no ho saben. El president Antich, debat de la comunitat de dia
5 d’octubre, va dir que havia fet, s’han fet en aquesta
legislatura, acabaran, 2.500 noves places de guarderia amb una
inversió de 15 milions. Les xifres tampoc no ens quadren, no!,
hemos... No!

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

¿Cuántos hemos recibido del Estado? És que..., els números
no quadren.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, els demanaria una mica de silenci.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

I, a més, Sra. Morillas, jo crec que aquest govern, a l’àrea de
la Conselleria d’Educació, no pot presumir de decrets i ordres
fets, perquè el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
quatre ja els ha tornat enrere o els ha suspès, perquè estan mal
fets. No, no, no, Tribunal Superior de Justícia, que han estat
recorreguts i als ha suspès o els ha tornat enrere. A veure, no
presumim a la Conselleria d’Educació de decrets o ordres fets.
També he de dir una cosa: cap no ha estat fet per l’actual
conseller, han estat fets per l’anterior consellera d’Educació,
vaya, de recuerdo memorable.

Y sí, usted hablaba de financiación y de participación. La
financiación es del ayuntamiento, y es el Govern que participa
con una mínima cantidad, entre un 8 y un 10%, pero las
competencias no son..., hablamos de que los consells deben...,
el Govern debe traspasar competencias a los consells, que son
ellos que las tienen que asumir, y en lo que nos interesa
traspasamos competencias y en lo que no nos interesa no las
queremos asumir cuando son del Govern, porque hasta ahora
nos ha ido bien, pero ha llegado un momento en que la
situación que se vive es diferente y hay que tomar decisiones,
sean en un sentido o sean en otro, pero hay que tomar
decisiones y decisiones valientes, porque, Sra. Morillas, yo me
temo... Hay una escoleta de un municipio de Mallorca que este
año no abre, ya, porque no tiene dinero para mantenerla el
ayuntamiento, y va a haber más.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Ah!, ah! No, no, cada cual que asuma las competencias que
le toquen. ¿Que no quieren votar a favor de esta proposición
no de ley? Me sabe muy mal. Quien pierde son nuestros
municipios, sean gobernados por el partido que sean
gobernados, y al final no son los municipios; el último
beneficiario y este caso el perjudicado serán nuestros
ciudadanos. Éstos son nuestros..., y nosotros deberíamos hacer
un ejercicio de responsabilidad, pero ya veo que ustedes no
están por la labor.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Passarem a votació de la proposició no
de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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Per tant és rebutjada amb 7 vots a favor i 9 en contra.

I en conseqüència, esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-
hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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