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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.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Esperança Marí.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor, a María Monserrat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Entenc que no hi ha més substitucions. 

Si als diferents portaveus els pareix bé, convertiríem les
dues compareixences que hi ha per a avui en una tota sola, vist
que l’objecte de la compareixença és el mateix.

Sí, Sra. Llinàs?

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Sr. President, el Partit Popular hi està d’acord si vostè té
qualque laxitud amb el temps d’intervenció dels diferents
portaveus.

EL SR. PRESIDENT:

No hi haurà problema per ser més flexibles amb el temps.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

1) Compareixença RGE núm. 5414/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal
d'informar sobre les infraestructures educatives a l'illa de
Mallorca.

2) Compareixença RGE núm. 5548/10, solAlicitada per
sis diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, de
l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar
sobre la situació de les infraestructures educatives a l'illa de
Mallorca.

Passam, idò, al primer punt del dia d’avui i únic, que
consisteix en les compareixences núm. 5414/10 i 5548/10,
presentades pel Grup Popular i pel Grup Socialista, per quatre
diputats membres de cada un, per a les quals se solAlicita la
compareixença del conseller d’Educació i Cultura per tal

d’informar sobre les infraestructures educatives de l’illa de
Mallorca.

Assisteix el conseller d’Educació i Cultura, Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, que ve acompanyat de la Sra. Elvira
Corbella, directora general de Planificació i Centres; del Sr.
Francisco Fernández Tarrés, gerent de l’IBISEC; de la Sra.
Antònia Riera..., la Sra. Antònia Riera Riutort no hi és; i de la
Sra. Rafaela Sánchez Benítez, cap de gabinet.

Se cedeix la paraula al conseller d’Educació i Cultura per tal
d’exposar el tema objecte de la compareixença.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
l’educació és un eix estratègic del Govern de les Illes Balears,
així ho hem anat explicant, que té com a objectiu principal dur
endavant tota una sèrie de projectes concrets dirigits a
aconseguir la millora substancial del nostre sistema educatiu,
millora a mig i llarg termini, donant a la comunitat autònoma
una xarxa d’infraestructures educatives que correspongui a les
exigències necessàries actuals i que s’han anat generant des de
fa temps fins ara.

Les actuacions a l’illa de Mallorca, que en certa manera és
una segona part de la primera pregunta que es va fer, en aquell
cas era de l’illa d’Eivissa, les aniré explicant cada una i els aniré
donant quina és la situació de cada una d’aquestes
infraestructures.

Des del 2007 s’ha dut a terme o està desenvolupant-se un
total de 55 projectes a 42 municipis de Mallorca; pràcticament
hem arribat a tota l’illa. Això suposa 16 centres nous amb quasi
62,5 milions d’euros, i 39 reformes o ampliacions importants
que suposen uns 38 milions d’euros. Aqueixa inversió arriba a
100 milions en total, i aquestes creacions o noves
infraestructures suposen la creació de 9.670 places escolars;
d’elles hi ha 38 execucions finalitzades, 13 en execució i 3 en
licitació. També s’ha de dir que hi ha importants obres menors
que es fan a diferents centres, pel tema també que no s’ha
d’oblidar, que és el cas del manteniment i de les millores que
s’hagin de fer petites als centres, que suposen una inversió de
més de 5 milions d’euros.

Seguidament els aniré donant cada un dels centres que s’han
anat construint i les infraestructures que s’han construït, l’estat
de l’obra i l’import d’aquesta obra.

La primera, l’IES Port d’Alcúdia; és un nou centre de 12
unitats d’ESO; l’obra està finalitzada i això suposava un
pressupost de 5,6 milions d’euros. El CEIP Ses Bassetes
d’Andratx és un nou centre de tres unitats d’educació infantil i
sis de primària, obra també finalitzada amb un pressupost de 3,2
milions d’euros. El CEIP de Binissalem, sis unitats d’educació
infantil més dotze de primària, també és una altra obra
finalitzada amb un pressupost de 3,2 milions d’euros. L’escola
de música de Felanitx, un edifici per ubicar l’escola de música
i dansa de la localitat de Felanitx, també obra finalitzada amb un
pressupost de 2,1 milions d’euros. 
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El CEIP Miquel Duran i Saurina d’Inca, una obra de sis
unitats d’infantil més dotze de primària, obra finalitzada amb un
pressupost de 3,1 milions d’euros. El CEIP Urbanitzacions de
Llucmajor, també de sis unitats d’infantil i dotze de primària,
obra finalitzada amb un import de 3,5 milions d’euros. El CEIP
de Maria de la Salut, un centre de tres unitats d’infantil més sis
d’educació primària, obra finalitzada amb un pressupost de 3,1
milions d’euros. El CEIP Guillem Ballester i Cerdó de Muro, un
centre de sis més dotze, també amb un pressupost de 3,3 milions
d’euros, obra finalitzada. El CEIP Puig de na Fàtima a
Puigpunyent, un centre de tres més sis, obra finalitzada, 2,4
milions d’euros. El CEIP Melcior Rosselló i Simonet de Santa
Maria del Camí, obra finalitzada, sis més dotze, pressupost 3,2
milions d’euros. El CEIP Can Bril de Sencelles, nou centre de
sis més dotze, obra finalitzada, pressupost 3,3 milions d’euros.

Nou CEIP de Llucmajor, el segon centre, obra en execució
amb previsió d’acabament el setembre de 2011; esperam que
aquesta obra en el municipi s’ajusti al que va passar amb el
primer centre i efectivament estigui, com va estar el d’abans,
acabat dins el termini que corresponia i per tant que ja
gaudeixen; l’import és de 3,8 milions d’euros. El nou institut
Son Fangos, primera fase, actualment està en la darrera fase
d’execució i aquesta primera fase suposa 8 milions d’euros, Son
Fangos de Manacor. Un nou CEIP a Manacor de nou i devuit
unitats en execució, i suposa un pressupost de 5,1 milions
d’euros. El CEIP Es Fossaret-Ca les Ànimes de Sóller, nou
centre de tres més sis, amb un pàrking municipal al soterrani,
obre la darrera fase d’execució; possible ocupació setembre del
2011; pressupost 4,6 milions d’euros. El CEIP Sa Quintana de
Sineu fa pocs dies es va començar la seva execució, pressupost
4,3 milions d’euros. 

Ampliacions i/o reformes finalitzades i en execució. 

IES Sant Llorenç d’Artà, ampliació amb aules per a
batxillerat i cicle formatiu per convertir un institut en setze més
quatre més tres; obra finalitzada i amb un pressupost d’1,3
milions d’euros. El CEIP Ses Rotes Velles de Calvià, ampliació
de l’edifici infantil, obra finalitzada amb un pressupost de
344.000 euros. IES Son Ferrer de Calvià, ampliació per ubicar
un cicle formatiu de fred i calor, obra finalitzada, pressupost
864.000 euros. CEIP Galatzó de Calvià, ampliació amb noves
aules i altres espais comuns, obra finalitzada amb un import de
631.000 euros. CEIP Llorenç Riber de Campanet, primera fase
d’ampliació del centre per convertir-lo en un centre de dues
línies, obra finalitzada amb un import de 906.000 euros. IES
Capdepera, ampliació amb sis noves aules polivalents i altres
espais comuns més una reforma de part de l’edifici, obra
finalitzada, import 1,2 milions d’euros. CEIP Bartomeu Ordines
de Consell, ampliació del centre amb un nou mòdul de sis
unitats, obra finalitzada, pressupost 1,1 milions d’euros. CEIP
Antoni Alzina de Lloret, ampliació i reforma del centre per
adequar-lo a un CEIP de tres més sis complet i escoleta
municipal, obra finalitzada, pressupost 1,4 milions d’euros.
CEIP Es Puig de Lloseta, ampliació del centre amb sis noves
aules de primària i nou menjador, obra finalitzada, pressupost
1,7 milions d’euros. CEIP Montaura, Mancor de la Vall,
cobertura d’una pista municipal al costat del colAlegi, obra
finalitzada, pressupost 1 milió d’euros.
 

CEIP Can Pastilla, ampliació del centre per adaptar-lo a un
centre de sis més dotze complet, obra finalitzada, 1,6 milions
d’euros. CEIP Es Pont de Palma, ampliació del pati del colAlegi,
obra finalitzada, 358.000 euros. CEIP de Pràctiques de Palma,
ampliació del centre per adaptar-lo a un centre de sis més dotze
complet; es va executar en dues fases: la primera amb un
conveni amb l’ajuntament i la segona d’adjudicació directa de
l’IBISEC; finalitzat, import 1 milió d’euros. IES Francesc de
Borja Moll de Palma, execució de nous porxos, obra finalitzada,
141.000 euros. IES Antoni Maura de Palma, obra finalitzada,
reforma de la instalAlació elèctrica, pressupost 143.000 euros.
IES Joan Alcover de Palma, reforma de les instalAlacions, obra
finalitzada, 210.000 euros. CEIP Gabriel Vallseca de Palma,
obra finalitzada amb reforma d’impermeabilització de la
coberta, pressupost 122.000 euros. CEIP Felip Bauçà de Palma,
impermeabilització de la coberta, 114.000 euros. CEIP Sant
Jordi de Palma, ampliació del centre amb la instalAlació d’un
ascensor, escala d’emergència i porxo, finalitzada, 258.000
euros. IES Sureda i Blanes de Palma, ampliació del centre amb
un nou mòdul per a cicle formatiu de formació professional,
obra finalitzada amb 624.000 euros de pressupost. 

CEIP Juníper Serra de Petra, ampliació del centre per
adaptar-lo a un centre de sis més dotze, obra finalitzada,
pressupost 1,9 milions d’euros. CEIP Joan Mas de Pollença,
supressió de barreres arquitectòniques, obra finalitzada,
pressupost 186.000 euros. CEIP Mestre Guillem Galmés de
Sant Llorenç, ampliació del centre amb un nou mòdul de sis
aules per a educació infantil i menjador, obra finalitzada,
pressupost 1,1 milions d’euros. CEIP Sant Miquel de Sant
Llorenç, ampliació i reforma del centre, obra finalitzada,
pressupost 157.000 euros. CEIP Colònia de Sant Jordi, Ses
Salines, ampliació i reforma del centre per adequar-lo a un tres
més sis complet, obra finalitzada, pressupost 1,1 milions
d’euros. CEIP Jaume Fornaris i Taltavull de Son Servera,
ampliació i reforma del centre per adequar-lo a un nou més
devuit, obra finalitzada, pressupost 1,5 milions d’euros. CEIP
Es Cremat de Vilafranca, nou edifici de dotze aules de primària,
obra finalitzada, 2,8 milions d’euros. 

CEIP Bartomeu Pou d’Algaida, reforma de l’edifici de
primària existent i ampliació amb un nou mòdul de dotze aules
de primària per tal d’adequar-lo a un centre de tres línies de
primària i dos d’infantil, en execució; previsió de finalització de
les obres, juny del 2011; pressupost 2,5 milions d’euros. CEIP
Na Caragol d’Artà, nou mòdul d’infantil de sis unitats i escoleta
municipal, obra pràcticament finalitzada, pressupost 1,6 milions
d’euros. CEIP Ponent d’Inca, obra aturada per problemes amb
l’adjudicatari; pressupost 278.000 euros. CEIP Costa i Llobera
de Marratxí, substitució de part de la coberta del centre, la part
més antiga, obra en execució, pressupost 418.000 euros. 



812 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 60 / 24 de febrer del 2011 

 

Centre d’educació de persones adultes La Balanguera, Son
Espanyolet, Palma, adequació de l’antic colAlegi de Son
Espanyolet per convertir-lo en un centre d’adults, escoleta i
casal de barri, obra en execució i previsió d’ocupació el
setembre del 2001; pressupost 2,3 milions d’euros. CEIP Escola
Graduada de Palma, reforma del centre en execució, pressupost
1,4 milions d’euros. 

CEIP Es Putxet de Selva, adequació del centre per convertir-
lo en un tres més sis complet, obra en execució, previsió
d’ocupació setembre del 2011, pressupost 775.000 euros. CEIP
Es Puig de Sóller, ampliació de sis noves unitats d’infantil i
reforma parcial de centre, obra en execució, previsió d’ocupació
setembre del 2011, pressupost 1 milió d’euros. IES Guillem
Colom Casasnovas de Sóller, ampliació i reforma parcial del
centre amb vuit noves aules, escala d’emergència i supressió de
barreres arquitectòniques, en execució, previsió d’ocupació
setembre del 2011, pressupost 1,5 milions d’euros.

Ara els citaré els tres centres que es troben amb ampliacions
i reformes en licitació. CEIP S’Albufera d’Alcúdia, a mesa de
contractació amb conveni de cessió de crèdit amb l’ajuntament;
pressupost 519.000 euros. CEIP Alexandre Rosselló de Palma,
aprovació definitiva d’estudi, pendent d’aprovació del projecte,
licitació i adjudicació per part de l’Ajuntament de Palma, amb
conveni de cessió de crèdit; pressupost 765.000 euros. IES
Santa Margalida, ampliació del centre per ubicar-hi un centre
formatiu, obra adjudicada i per començar l’execució; pressupost
453.000 euros.

A més d’altres consideracions, suposa que amb aquestes
noves infraestructures disminuiran les aules modulars, que a
principi de legislatura eren 57, i que a partir del 2012 en
preveim 14. Això suposarà la supressió de 30 aules modulars,
si bé s’ha de dir i vull aclarir que les aules modulars en
qualsevol moment poden aparèixer sigui qui sigui que estigui al
front d’una conselleria, perquè són fruit de les necessitats o bé
de reformes de centres, d’actuacions urgents que s’hagin de fer
o d’augment de població, i per tant en aquest cas de nous
alumnes. El que sí està clar és que l’esforç que s’haurà fet és,
com vostès poden comprovar, molt important al llarg d’aquesta
legislatura.

Actuacions previstes el 2011. A l’IES Guillem Cifre de
Colonya, ampliació i reforma i ja en licitació, amb pressupost
d’1,2 milions d’euros. A l’IES Madina Mayurqa, ampliació i
reforma ja en execució, amb un pressupost d’1,1 milions
d’euros. La segona fase de l’IES de Manacor, en licitació,
pressupostats 5,3 milions d’euros. El CEIP Simó Ballester, en
licitació, pressupost 675.000 euros. Això s’ha de dir que són
actuacions previstes el 2011 que no estaven dins la planificació
que s’havia fet en principi, però que ja ho hem avançat i que per
tant estam ja actuant dins la nova planificació.

A més d’aquestes infraestructures que es fan amb crèdit a
Intervenció del Govern directament, s’ha de dir que hi ha tota
una sèrie d’actuacions fetes en infraestructures a l’illa de
Mallorca, com també a les altres illes, en un altre aspecte
important per a l’educació com és el Pla de primera infància. En
aquest cas coincideix amb la incidència de pressuposts de tres
institucions, bàsicament els ajuntaments, el consell insular i el
Govern. En alguns casos hi són les tres institucions i en altres
n’hi ha dues segons les situacions de cada un dels municipis.

La situació d’aquestes infraestructures és la següent: 37
projectes d’obres finalitzades i, per tant, 37 escoletes en
funcionament; 3 projectes en execució; 6 projectes que després
no s’han duit a terme, i això suposa un total d’aquests 37
projectes, de 1.435 places de creació més 663 places de
consolidació. Inversió: 10 milions. 

Crec que amb la llista d’actuacions que els he pogut donar
abans de finalitzar la meva primera intervenció, queda clar
quina és i quina ha estat la prioritat del Govern en matèria
d’infraestructures. Quan s’és a inicis d’una legislatura es poden
fer plantejaments en el sentit de què és el que volem i què volem
aconseguir a final de legislatura, això es pot entendre a vegades
que és un objectiu a aconseguir i, per tant, hi pot haver
interpretacions de molts de tipus, quan els resultats són els que
jo els don, senyors diputats i senyores diputades, demostra quina
ha estat la feina que s’ha fet per part del Govern i per part de la
conselleria dins una àrea tan important com és la
d’infraestructures educatives. Això no vol dir que haguem
acabat, evidentment no és així, però la passa que s’ha donat és
pràcticament única, en els darrers temps, on s’ha fet feina en
temes educatius.

Esper que puguem continuar endavant amb aquestes noves
infraestructures que, a més de les que hi ha, n’hi ha altres
previstes i que dins la propera legislatura es puguin dur a terme
igualment com s’han duit a terme aquestes infraestructures en
aquesta legislatura. 

Res més, Sr. President. Senyores i senyors diputats, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Demanaria als diferents
portaveus si procedim a la suspensió de la sessió fins un temps
màxim de 45 minuts o si podem continuar.

Podem continuar. Així, per tant, per ordre de registre
d’entrada tocaria la intervenció del Grup Parlamentari Popular,
intervé la Sra. Llinàs per un temps de deu minuts encara que ja
hem dit que serem una mica més benvolents.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Conseller.
Benvingut i agraïm la seva presència aquí de la mateixa manera
que a les persones que l’acompanyen. Sr. Conseller, vostè ha fet
una enumeració de tot un llistat d’actuacions, perquè hem de dir
actuacions, però a uns llocs quan fan una roda de premsa ens
surt un número d’inversió o una quantitat en inversió i un
nombre de centres acabats; per altra banda la pàgina web de la
seva conselleria no ens quadra, és una altra xifra; després si
comprovam les licitacions i ja les execucions acabades les obres
ens en surt una altra, i ara vostè avui ens ha fet tota una
exposició d’aquests centres que nous hem de dir que n’hi ha
molts pocs i sí que s’abasteix de reformes i ampliacions, coses
com porxos, reformes de pati, reformes elèctriques, supressió de
barreres electròniques, quan sempre s’ha parlat d’obra nova o
d’ampliació de places, no de segons quins altres tipus d’obres,
però bé, jo també entenc que a vegades quan un no té molt a
mostrar ha de mostrar tot el que hi ha.
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Dels projectes licitats, 10 que s’han acabat aquesta
legislatura, 11 comptant Alcúdia, són projectes licitats pel Partit
Popular. Projectes licitats per vostès aquests darrers quatre anys
dels 10 n’hi ha 6 d’acabats, 4 en execució comptant l’IES de
Sant Antoni de Portmany que no sabem com acabarà, però bé,
no ve al cas avui, més el CEIP de Manacor les obres del qual
estan sense començar. A Sineu s’han fet les prospeccions, però
no hem acabat d’entendre, o jo he cregut entendre, que està en
procés de licitació, però va sortir fa una setmana als mitjans de
comunicació que ja es feien les prospeccions en els solars; si el
projecte està en fase de licitació, perdonau, jo ho entès així, si
ja està licitat ja és una altra cosa, però bé, tal vegada
probablement, el més segur, és que jo ho hagi entès malament.

Vostè també ens ha dit unes quantitats que tampoc no ens
quadren amb les vegades que han venut i han fet rodes de
premsa de les inversions fetes. Vostè va fer una roda de premsa
dia 17 d’agost, bé, va sortir publicat dia 17, dia 16 d’agost de
2010, sobre les inauguracions que hi haurà per a l’actual curs
escolar i els 24 colAlegis nous i les23 reformes i ampliacions per
un valor de 40 milions d’euros. Però, sumant tot el que s’ha fet
durant la legislatura les xifres tampoc no ens quadren. Clar, ho
tenim un poc complicat perquè tampoc no sabem, desconeixem
el pressupost amb el qual compte la conselleria per enguany,
sabem que per al pressupost de l’any passat la conselleria tenia
un 3,6 menys, enguany ho desconeixem totalment i
absolutament.

Per cert, Sr. Conseller, ens ha arribat que els centres
escolars, com vostè sap, tenen una quantitat de doblers per
poder funcionar durant l’any per a les seves despeses comunes
i que a final d’any els centres que havien fet un exercici
d’estalvi en la seva gestió, a final d’any varen veure com se’ls
llevaven aquests doblers per a les obres que du a terme la
conselleria. Això és el que ens ha arribat i jo li deman si això és
cert o no, si vostè ens ho pot aclarir. 

També, per altra banda, veim que l’IBISEC continua
assumint totes les obres, ampliacions i reformes per part de la
conselleria quan en aquest parlament se’ns ha dit diverses
vegades que es fusionaria l’IBISEC, l’IBAVI i CAIB Patrimoni.
O sigui, que tampoc no és cert perquè de fet l’IBISEC funciona,
que ens sembla molt bé, però que no ens venguin una cosa i
després se’n faci una altra.

Per altra banda, Sr. Conseller, d’acord amb quins criteris
s’han construït o s’han ampliat els centres escolars, per
necessitats que els hagin pogut fer saber els diferents equips
directius del centres o com? És que no sabem quin criteri perquè
el mapa escolar de Mallorca, d’Eivissa, tampoc no ve al cas,
però les dues illes no tenen un mapa escolar, no sabem cap on
hem de créixer, no sabem on hem de construir. Amb quins
criteris es fan aquestes ampliacions o aquestes obres noves?

Per altra banda, vostè ha fet referència al Pla de primera
infància i ens deia -això és una altra cosa que ens ha embullat un
poc- que trobam execucions on s’encomana la gestió als
ajuntaments, per part del Govern n’hi ha unes amb la quantitat
total, per a altres el Consell de Mallorca amb una línia de
subvencions també en construeix i per altra banda se
subvenciona a tres parts, a dues parts o a una part tota sola, hi ha
ajuntaments que ho fan tot sols. Vull dir, també ens agradaria
saber amb quin criteri, per què a uns ajuntaments -no volem
pensar que és perquè siguin afins- se’ls dóna l’encomana de
gestió, a uns sí, i a uns altres ajuntaments qui fa l’obra, qui
executa l’obra continua sent el Govern. Ens crida un poc
l’atenció, per què a uns municipis es passa l’encomana de gestió
als ajuntaments i a altres s’encomana de gestió la té el Govern,
la continua executant el Govern.

Vostè ens ha dit allò dels centres modulars, ens fa gràcia
aquest nou llenguatge, l’anterior legislatura eren barracons
puros y duros, ja sé que vostè no perquè vostè no hi era, Sr.
Conseller, a l’anterior legislatura amb responsabilitat de Govern
o que fos al Parlament, però aquests diputats del Partit Popular
que hi eren l’anterior legislatura la paraula “barracons” la varen
haver de sentir setmana sí, setmana no, però en aquesta
legislatura són centres modulars. Vostè ho sap perquè vostè és
un professional de l’educació que sempre hi haurà centres
modulars. Esperem que cada vegada menys, però si podem
planificar, que vostè ha estat una paraula que ha emprat diverses
vegades, doncs, tal vegada hi arribarà un dia que no l’haurem
d’emprar. Ens ha dit que previsiblement per al curs, ens ha dit
2012, això no vol dir que sigui per al proper curs, que n’hi haurà
14, n’hi ha 57 ara i que el 2012 preveu que en quedaran 14, però
això no vol dir que sigui per al curs 2011-2012 sinó que serà per
al curs 2012-2013. Vostè em corregirà o m’aclarirà aquest
dubte. De moment, si em pogués aclarir les qüestions que li he
demanat, li ho agrairia.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. El conseller vol contestar
individualment o vol contestar globalment totes les
intervencions? Globalment?

Molt bé. Així, per tant, té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Conseller i
alts càrrecs que l’acompanyen, i moltes gràcies per assistir a
aquesta sessió. Efectivament, el Grup Socialista va demanar
també la seva compareixença perquè de la mateixa manera que
quan va venir a explicar les infraestructures educatives
d’Eivissa vàrem considerar que tenia un gran interès per a
aquests diputats i diputades la foto que ens havia fet de la
situació a aquella illa també volíem tenir aquesta foto de les
altres illes, i ara li toca a Mallorca. Jo no he anat a comprovar si
casaven o no els diferents registres que han sortit per la premsa
o la conselleria o etc., perquè comprenem que depèn de l’època
o del mes es van acabant unes obres, es van començant unes
altres i que són difícils de quadrar les xifres, efectivament, si no
es fa una foto fixa d’un dia.
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També consider normal que en una legislatura finalitzin
obres que s’han licitat a l’anterior, ben igual que la propera
legislatura, que ja falten pocs mesos, doncs s’acabaran, supòs
que es finançaran, les que hi ha licitades ara, que em pens que
he escoltat que a Mallorca eren com unes 6 noves més totes les
obres, no sé si m’he comptat devers 13, que hi ha en execució.
Clar, aquestes finalitzaran ja la propera legislatura. Vull dir, que
això no és gens estrany és el normal que passa quan parlam
d’equipaments que són grans i costosos i delicats de construir.

De totes maneres també som conscients que les
infraestructures no seran el que solucionin l’autèntic problema
de l’estat de l’educació a les nostres illes perquè l’autèntic
problema, segons la nostra opinió, és un interès -diguem- tebi
que existeix a la nostra societat en aquesta matèria, en la matèria
educativa, i també l’alt índex, que hem parlat a vegades, de
l’abandonament escolar i la dificultat també dels nostres alAlots
i alAlotes per arribar a l’èxit escolar. Malgrat aquests dos darrers
anys, ho volíem assenyalar aquí, s’ha observat també un
element positiu que és una major matriculació en els centres
d’ensenyament obligatori i universitaris, sigui per la crisi o sigui
per les polítiques educatives, és igual, el cas és que els nostres
joves i alAlots s’enganxen una altra vegada al sistema educatiu.
És cert que un bon continent, quan parlam de les
infraestructures, fa que el contingut, que és el que ens interessa,
es trobi en millors condicions o, per dir-ho d’una altra manera,
que l’entorn acompanya més o ajuda a desenvolupar programes
educatius en millors condicions també. Per tant, nosaltres no li
volem treure tampoc importància, però li volem donar la
importància que té a les infraestructures i a les obres, ni més ni
menys.

A les Illes Balears és cert que hi ha hagut aquest dèficit
d’infraestructures educatives, però que no ve d’ara, que
s’arrossega de fa molts d’anys i és cert que s’ha vist aguditzada
potser els darrers anys per l’augment de la població, però
pensam que no ha estat només per això. Ara sí que veim que
s’ha donat un impuls fort, que a nivell de les Illes Balears s’ha
duplicat la inversió en educació, el que és més important en una
època de crisi i exemple d’això ha estat la importància que li
donam, li dóna, el Govern socialista a l’educació. 

Quan parlàvem d’Eivissa i de Formentera record que ja
deien que si la passada legislatura s’havien invertit 17 milions
d’euros a aquesta s’havien invertit cinquanta mil. Aquí supòs
que a final de la legislatura també trobarem aquesta duplicitat a
Mallorca. Potser les actuacions no van tan ràpides com
voldríem, tots voldríem que quan pensam una escola la veiéssim
construïda l’endemà, però pensem que també s’hauria
d’analitzar que quan parlam del contingut, que hem dit abans,
la responsabilitat és fonamentalment de l’administració que té
la competència en matèria de cultura, quan parlam del continent
la responsabilitat és molt més compartida. Tenen també molt a
dir les altres administracions entre elles les municipals que
tenen en les seves mans el manteniment de les escoles i la major
part de les polítiques de sòl amb un paper important per tant
quan parlam de construccions o d’ampliacions d’escoles o
instituts.

Al marge d’això, de les polítiques de sòl i de la qualificació
per tant necessàries en els planejaments municipals, no ha estat
manco important tampoc des de fa ja bastants d’anys la qüestió
econòmica. Per no carregar l’endeutament del Govern es va
posar de moda, ja fa molts d’anys o diverses legislatures, les
cessions de crèdit que fa que puguem construir més escoles, tal
vegada així, però de manera més lenta perquè s’ha de passar per
tramitacions, filtres, fiscalitzacions, aprovacions, etc., d’altres
administracions també i això doncs a vegades s’ha notat. D’una
manera més ràpida o més lenta el que és cert és que s’ha posat
fil a l’agulla i són moltes les actuacions que s’han portat a
terme, com ha dit vostè 55 a Mallorca, per tant, pràcticament hi
ha hagut i a més pel llistat que he llegit a cada municipi hi ha
hagut actuacions en infraestructures, bé d’ampliacions,
d’escoles noves, reformes, etc. 

Per tant, nosaltres compartim aquesta prioritat que ha
demostrat el conseller i que té amb les infraestructures i
l’encoratjam a continuar amb aquesta feina ja el que queda i a
deixar una empremta en aquest sentit. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller i l’equip que
l’acompanya avui per aquesta panoràmica. A mi em costa molt
parlar de cent milions d’euros i dir que seran quatre panys de
porta que s’han arreglat, la veritat és que crec que és una
quantitat i una relació ambiciosa que com és natural prové
també ..., enganxa d’unes obres que es feien abans i que s’han
fet, jo crec, demostrant una diligència important. Sobretot una
cosa que a nosaltres ens havia preocupat, quan un veu que cauen
centenars i centenars més de mil milions d’euros els ingressos
de la comunitat i no hi ha cap revolució de fiscalització nova
que permeti nous ingressos, poder mantenir el ritme de
compromís que es tenia quan aquests doblers entraven la veritat
és que és un, anava a dir “petit miracle”, llevaré “petit” perquè
em sembla que realment és un tema que caldrà afrontar perquè
serà impossible mantenir les exigències d’aquest boom
demogràfic en tot el que representen les inversions
d’equipaments docents al nivell d’excelAlència que tots voldríem
i que realment estam molt enfora a tots els nivells des dels
superiors fins als primaris, fins a infantil, amb aquest ofegor de
finançament autonòmic. 
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Crec, per tant, que amb aquesta panoràmica, jo no entraré en
el detall perquè crec que avui allò que es volia precisament era
fer una mostra i un balanç del que s’ha fet, és una llàstima que
l’únic que està retardat del que vostè ha parlat sigui justament
el de Ponent d’Inca al qual hi ha un pati maleït que deu fer deu
anys que intentam que es dugui a terme en aquest colAlegi i que
apunta a una de les reflexions que dia la portaveu del Grup
Socialista, aquesta dificultat quan hi ha tantes administracions
implicades. Certament dins l’aclariment competencial que totes
les administracions estan demanant, intentar que cada pal
aguanti la seva vela i intentar recuperar claredat i que sigui
l’administració educativa la que impulsi aquest tipus de
projectes, crec que també tendràs un especialista, tendràs qualcú
que respon directament d’allò que ha de pagar, i seria un
avantatge.

Comprenem perfectament l’enginyeria financera que va
exigir aquestes demandes, quan s’estrangula comunitat
autònoma de poder endeutar i els únics que es podien endeutar
encara en aquell moment són els ajuntaments, ara ja quasi no es
pot endeutar ningú, i en bona mesura és lògic perquè també és
cert que quan no es poden tornar els deutes doncs fa molt mal
fer autoritzar que qualcú s’endeuti, per tant haurem de fer una
reflexió en profunditat perquè aquesta ambició d’aquesta
legislatura s’ha de poder mantenir, s’ha de poder acabar allò que
s’ha licitat, i crec que tots ens trobam amb un repte important.

Jo cada vegada que reflexionam amb una panoràmica global,
en sanitat, en educació, en transport, en serveis socials, la
sensació que tenc, jo no sé si la comparteix el conseller, és que
no som gaire conscients del punt en el qual ens trobam per
respondre a aquesta demanda i que com a mínim no la
traslladam amb suficient rigor, o jo tenc aquest neguit que no
l’estam (...), sinó que gairebé el pròxim es tornarà a dir que el
farà el doble que l’anterior, com si aquí no estigués passant res,
i crec que realment aquesta reflexió hi ha de ser. 

En qualsevol cas el balanç amb el moment que hi havia crec
que és positiu, nosaltres el volem felicitar, i de totes maneres és
vera que amb les demandes de caràcter educatiu, sobretot, que
tenim a les Illes Balears però també culturals en general, per
ventura hi haurà d’haver una sèrie d’anys que siguin les
autèntiques protagonistes de l’obra pública per damunt de
qualsevol tipus d’infraestructures, ara pens en les viàries; els
nostres dèficits, els haurem de cobrir, i s’haurà de fer amb un
protagonisme més alt i tot dins el conjunt de la despesa pública
del que han tengut tots aquests anys. Jo crec que aquesta
legislatura ha suposat una inflexió respecte de les prioritats,
però encara hi haurem de donar una altra volta o aquesta és la
reflexió que feim des del nostre grup. 

Jo no podré quedar a la..., no li faig preguntes concretes
perquè també ara, avui justament, hi ha actes per a una altra
gent que es va esforçar molt per l’educació com eren els
republicans i tenim un acte en aquest sentit i hi aniré. El
reconeixement que li pas a vostè també el vull fer en el meu
poble a Antoni Mateu, que també va fer una gran tasca en
matèria educativa, i en tot cas no li faig qüestions perquè no les
podré atendre, però sí que volia fer una participació dins aquesta
panoràmica general.

Moltes gràcies. I celebrar que els dos grups hagin tengut
aquesta iniciativa perquè ens pareix plausible demanar aquesta
compareixença per tractar aquesta qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Vostè em demanava claredat, claredat d’actuacions, claredats
econòmiques. Jo crec que més claredat que penjar a la web i
venir a aquest parlament a donar comptes de tot el que s’està
fent és una total disposició de la conselleria per aclarir.

Vostè en alguns moments deia “és que a vegades els
nombres ens ballen, no sabem exactament com estan”, i jo li
diré que a mi personalment també, i a mi personalment també,
i tots els que han tengut responsabilitats de gestió saben que hi
ha moments en què hi ha unes quantitats que no es posen, i hi ha
un moment que es posen perquè ja estan enllestides. Li posaré
un exemple: nosaltres teníem comptabilitzada la inversió global
a nivell de les Illes Balears en 164 milions d’euros, és a dir que
la diferència d’aquests 100 milions més els de les altres illes 164
milions d’euros. Hi ha hagut moments en què jo personalment,
i a més el president, ha dit 169 milions d’euros, i és cert, perquè
hi havia aportacions o actuacions que no estaven previstes i que
després hem introduïdes, i en el moment en què ja han entrat
dins la roda aquesta quantitat ha anat canviant. Per tant són
petits ajustaments però, bé, parlam d’un milió més o un milió
manco però si ho passam a pessetes són molts de milions de
pessetes. És a dir, que aquests canvis que es van produint, quan
s’afegeix una quantitat més alta és perquè s’ha introduït un
element més dins tot el que és la roda d’execució.

Quant a temes licitats a l’època del Partit Popular quan
gestionava Educació, és clar que sí, hi ha obres que es varen
començar a l’època del Partit Popular i que va executar el
conseller Fiol, i hi ha obres que el conseller Fiol va executar de
les que havia començat abans el conseller Pons, i això li puc
assegurar que és així i ho podem veure en qualsevol moment.

Vostès em demanen què és el que hem fet en aquesta
legislatura, i jo li ho he explicat, i li he dit clarament quines eren
les nostres actuacions, demostrables, palpables, comprovables
en qualsevol moment. No he entrat en una dinàmica de
comparacions perquè a més crec que en el fons tampoc a vostès
no els beneficiarien massa si hi entràs. Tampoc no és la meva
manera d’actuar perquè ja em basta explicar quina és la feina
que s’ha fet per part dels tècnics, per part de les persones que
fan feina amb la conselleria i també per les altres institucions
que han participat dins aquesta execució d’obres.
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Miri, dimarts vaig ser -em comentava de l’institut de Sant
Antoni- dimarts vaig ser a Vila a donar la cara en aquest sentit,
i li vull dir que he estat totalment coherent des del moment que
vàrem saber quina era la situació. Hi va haver un moment en
què hi va haver unes intervencions de la diputada Carolina que
està aquí amb nosaltres, ara asseguda a la Mesa, en què va
manifestar tota una sèrie de preocupacions. Efectivament hi
havia uns problemes que vàrem detectar. El primer que vàrem
fer va ser saber quina era la situació i actuar en conseqüència,
i actuar en conseqüència va suposar veure clarament que hi
havia una disparitat entre el que una empresa ens demanava per
acabar l’obra, o perquè l’hi pagàssim com a obra feta, i el que
els tècnics de l’IBISEC havien detectat que no coincidia.
Davant això vaig explicar ja fa temps i ho he tornat a dir que
vàrem fer diferents reunions per mitjà de la directora general de
l’IBISEC amb aquesta empresa on no ens posàrem d’acord. A
un moment determinat jo també vaig estar assegut amb ells, i
ells ens demanaren una tercera valoració, ells directament ens
demanaren una tercera valoració. Nosaltres vàrem fer una
tercera valoració. 

En aquell temps el consultiu ja estava elaborant un
document, un informe, i jo personalment vaig parlar amb el
consultiu i els vaig dir: “Per favor, aturau l’elaboració de
l’informe perquè crec que serà més convenient que en lloc de
tenir dos informes, el de l’empresa i el de l’IBISEC, en tengueu
tres i per tant l’informe segur que serà molt millor que si només
en teníeu dos”. Això ho va retardar, evidentment, un poc.
Després la desgràcia de la persona del Consell Consultiu que
duia aquest tema, que va morir, va retardar un poquet més, un
mes, no gaire més, i després divendres passat ens varen donar
el resultat d’aquest informe, en què ens donaven la raó a
l’IBISEC. Divendres passat ho sabem, tenim el document
dilluns i jo dimarts horabaixa me’n vaig a Eivissa precisament
per donar compte del que havia passat, i és que nosaltres
rescindíem amb aquesta empresa constructora i posàvem en
marxa un altre procés que en quatre mesos pot estar finalitzat,
fins al punt que dins el 2011-12 aquest centre podrà estar en
funcionament.

Vostè em demanarà, i jo ja li ho diré abans: “I hi estarà dia
15 de setembre?”; jo li dic que dia 15 de setembre esperem que
hi estigui, però si no començaran dia primer de gener, que és el
que ha passat a molts d’instituts o a molts de centres que,
aprofitant les vacances de Nadal, s’aprofita per fer el canvi, però
dins el proper curs aquest institut estarà en marxa.

M’hagués agradat el primer dia que la diputada em va fer la
pregunta poder-li-ho dir tan clar, però han hagut de passar
moltes coses, hem hagut d’estar damunt el tema i crec que
davant les pressions que vaig sofrir com a conseller i la
conselleria també per tirar endavant una cosa que no vèiem
clara, a pesar que em feia moltes ganes poder inaugurar en el
mes de setembre passat, no li diré que no, l’institut, crec que la
responsabilitat va estar per damunt sabent que rebria per part de
l’opinió pública, per part del grup parlamentari de l’oposició tot
el que vaig rebre en aquell moment, però crec que vaig fer la
feina que havia de fer, que la vàrem fer amb assessorament de
tota la gent de la casa i això ha anat a bon terme.

Manacor. Vostè em deia que no ha començat. És un error, li
deman que ho miri i veurà que el CEIP està començat, està..., sí,
està començat, i per tant vàrem anar a posar una primera pedra
amb el batle i el president i ja està quasi a la meitat, és a dir, un
centre que sí que està avançat. I quant a Manacor li puc dir una
altra cosa: l’institut de Manacor, que té un import
importantíssim, que l’havia de menester la comarca de
Manacor, aquell institut, no ho pos en dubte, hem fet la primera
fase i amb romanents que teníem hem prioritzat fer la segona
fase per poder-lo acabar i perquè estigui a punt aquest institut en
el seu moment, fins al punt que Na CamelAla, es pugui fer un
trasllat ja de Na CamelAla cap a l’institut, parcial, que és una de
les coses que estam estudiant en aquest moment perquè puguin
estar millor.

Pressuposts, vostè em parlava de pressuposts. Els
pressuposts han augmentat o han disminuït? Miri, els doblers
que gastam, que gasta la comunitat autònoma en qüestions de
crèdit, no estan dins el pressupost; és a dir, dins els 850 milions
que hi havia no compten, no hi són, aquest 3% de davallada no
hi és. Això són uns doblers que van a part del pressupost i per
tant no afecten la quantia del pressupost, perquè no estan ni a
capítol 1, ni a capítol 2, ni a capítol 3. Miri això i veurà com
vénen per una altra banda. També li he de dir, és igual de fàcil
aconseguir crèdits ara que abans? No, però és que ni l’hi té ni la
conselleria ni l’hi té qualsevol empresa que va a cercar crèdits.
Serà igual el muntant de doblers que en aquest moment s’està
negociant per part de la Conselleria d’Hisenda per poder tirar
endavant totes les prioritats que tenim? Hi estam fent feina, i
com jo em vaig trobar amb una situació com aquesta el proper
conseller, el mateix, un altre, el que sigui, es trobarà en les
mateixes condicions, és a dir, que hi ha unes negociacions i que
després en base als doblers que ens donin podrem fer una sèrie
de prioritats.

Aquí he apuntat una cosa que llavors no...

Criteris. Miri, criteris; els criteris són criteris tècnics, els
criteris són criteris d’augment de població, són criteris de
deficiències a uns edificis... No és el mateix construir a la zona
perifèrica de Mallorca que construir en el centre perquè el
creixement és diferent. També són diferents els tipus
d’edificacions, com estan i en les condicions en què estan, però
aquests són els criteris, criteris reals, i són tan reals que vostè en
algun moment ha volgut insinuar, ha volgut insinuar i cerc que
per ventura com a oposició ho han de fer, si hi havia..., com ho
diria?, predilecció per fer unes actuacions a un lloc o a un altre,
no?, més o manco, segons el color de qui comandàs als
ajuntaments. Miri, la inversió més grossa que hem fet és a
Manacor, la inversió més grossa que hem fet és a Llucmajor; a
mi m’agradaria en el futur, quan sigui, poguessin sortir també
els del grup de l’oposició, que esper estar-hi però qualque
moment i molt enfora, pogués donar el conseller que estigués el
que jo li estic dient. A Llucmajor s’han fet dos centres; a
Manacor s’ha fet l’ampliació. Li puc contar i vostè ho veurà que
no hi ha hagut per part d’aquesta conselleria cap tipus de
discriminació, cap tipus de discriminació, tenint en compte el
color de l’ajuntament, perquè li puc assegurar que quan
planificam veim nins i veim nines, i veim famílies, i en alguns
llocs aquestes famílies tenen com a batle un batle del Partit
Popular, o d’Unió Mallorquina, o del Partit Socialista, o del
PSM, però això no té res a veure perquè nosaltres, i crec que els
socialistes en general, no volem entrar en aquesta dinàmica, i jo
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no hi entraré mai, en aquesta dinàmica. Les necessitats són les
que són independentment de qui governa, perquè els ciutadans
són els mateixos a un lloc o un altre.

A Eivissa vàrem fer ràpidament una ampliació en Es Vedrà.
En Es Vedrà vàrem fer una primera actuació, la primera visita
que vaig fer va ser a Eivissa i en Es Vedrà ens varen demanar
una segona fase i li vàrem dir que sí. I en Es Vedrà vostè sap
perfectament quin és el partit que comanda, però és que a
Manacor hi ha un altre partit i sense que pràcticament ens ho
hagin demanat també ho hem fet. Per tant, en això sí que tenc,
li puc assegurar la total tranquilAlitat que no hi ha hagut cap
tipus de sectarisme.

I en qüestió del finançament per a les escoletes, també li he
de dir una cosa: no és el mateix construir i fer edificacions i fer
un pla d’actuació per a l’ensenyament obligatori que per a
l’ensenyament no obligatori, en aquest cas és importantíssim,
però no és un ensenyament obligatori. I l’objectiu bàsic i
fonamental del 0-3 és que estigui a la llarga finançat per tres
parts: una, per l’administració pública autonòmica; una altra, pel
consell i ajuntament, i una altra, per les famílies, perquè aquest
és el’objectiu d’aquest tipus d’atenció als petits ciutadans.

No sé si em queda qualque cosa més aquí. No, per ventura
hi ha hagut qualque cosa que no li he contestat, després li
tornaré si m’ho he botat, amb molt de gust li contestaré.

Quant a la diputada Cristina, abans ja li he contestat quan
deia que els nombres varien i varien segons la situació en què
ens trobam, perquè hi ha unes quantitats, com he dit abans, a la
diputada Llinàs, i és que van variant conforme ens anam
trobant. En aquests moments, avui és així, i demà, possiblement,
hi hagi una nova licitació que ja s’ha posat en marxa i per tant
farà que aquests nombres variïn i és una cosa que aquesta foto
fixa dins educació és difícil mantenir-la, perquè si la mantens
llavors tanmateix es modifica.

En qüestions de licitacions, jo mateix he confirmat el que
vostè deia i és que les licitacions comencen a una legislatura,
acaben a una altra i de vegades n’hi ha algunes que passen fins
i tot de dues legislatures i també s’acaben, per desgràcia de tots
els que hi han d’intervenir, no per a uns, sinó per a desgràcia de
tots, que passa qualque cas, que n’hem vist algun d’aquests fa
poc.

L’augment de l’alumnat és una de les coses que evidentment
són bàsiques a l’hora de tenir en compte les aportacions que fa
la conselleria i els objectius que té aquesta conselleria, però
també hem de tenir en compte que hem tengut un increment
d’un 30% brutal en aquesta comunitat autònoma que no es
tradueix en altres comunitats. Jo pos, per exemple, sempre
Astúries, una comunitat autònoma amb una població
pràcticament igual que la nostra i que ha pogut invertir
moltíssim en altres aspectes que no siguin en ampliacions i en
nous centres. És ver que possiblement tenen el pressupost
semblant al nostre, però l’han pogut dedicar a coses que no han
estat infraestructures, moltes vegades perquè no han tengut la
pressió demogràfica que suposa el que ens ha passat a nosaltres
i a altres comunitats de l’arc mediterrani, que és on hi ha hagut
l’empenta forta de la immigració.

Hi ha una cosa que no oblidam, ara sí que seré un poc, i és
la mala dotació amb què varen venir les transferències
educatives, hi va haver un moment en què es va calcular i no es
va calcular com tocava el tema de les transferències educatives
i uns varen dir una cosa i uns altres en varen una altra, però ja
queda un poc lluny, perquè era l’any 1998. És una cosa que
vulguis, no vulguis, aquest deute històric que es va produir
després tampoc, fins ara, en aquesta legislatura que s’ha fet una
important aportació econòmica per part de l’Estat, a més de la
que ja teníem, en base a aquest Estatut, evidentment, que vàrem
aprovar entre tots i que per tant tots hi tenen cosa a veure, però
la disposició del Govern a facilitar aquest augment considerable
de mitjans econòmics, evidentment ha estat important dins
aquesta legislatura.

Crec que en el tema d’infraestructures d’Eivissa, Sra.
Diputada, crec que eren uns 36, 37 milions, supòs que l’anotació
que tenia, això dels 50, per ventura hi havia afegit la part
d’escoletes, però eren uns 35, 36 milions, que per ventura també
ha variat, però bé, no passarà dels 38 milions dins aquesta
legislatura.

El sistema que s’empra com han explicat és el de cessió del
crèdit pel que tots coneixem i és perquè és un sistema farragós,
és un sistema dificultós, però també dóna moltes garanties de
neteja i de transparència, però que moltes vegades retarda
l’execució de les obres o sobretot el començament de les obres.

Aquest és un sistema que ha funcionat fins ara, però que en
aquests moments els ajuntaments es troben també amb temes
importants a l’hora de tenir els crèdits, i haurem de posar-hi
creativitat i prioritzar totes aquelles actuacions que siguin
necessàries per solucionar un problema de crèdit que és un
problema que es té aquí, a Educació, i es té a qualsevol altra
conselleria i, com he dit abans, a qualsevol empresa i a
qualsevol familia que té un pressupost i per tant, a l’hora
d’aconseguir crèdits sap perfectament com es troben, no?

Al Sr. Alorda també li he d’agrair les seves paraules i... ja no
és aquí, per tant, no faré ja cap intervenció a una persona que no
hi és, però si que agraesc la seva aportació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs. Sra. Llinàs, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Conseller, a veure, una cosa,
en relació amb el Pla de primera infància, no sabem d’on vénen
els doblers, suposam que una part ve de Madrid i una altra part
vendrà d’aquí, però després d’aquesta part que ve, com es
reparteix? En cap moment no he volgut dir que el Govern
discrimini uns municipis o uns altres, just li deia quin criteri se
seguia per la construcció d’aquestes places de 0-3, perquè unes
actuacions les fa directament el Govern, unes altres, de 0-3, les
fa el Govern amb una encomana de gestió a l’ajuntament i unes
altres les fa mitjançant una línia de subvencions del Consell de
Mallorca, o dels consells. Unes estan finançades íntegrament pel
Govern, les altres mitjançant el Consell de Mallorca o amb
participació de l’ajuntament, vull dir, per què hi ha aquesta
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disparitat? Si vostè ens pot explicar per què uns d’una manera
i uns altres d’una altra i, per què tres administracions?, per què
no s’ha seguit el mateix criteri en el Pla de primera infància 0-3
tothom igual?, per què? 

Després, vostè ens ha dit que havien fet 37 projectes, 3 en
execució i 6 que no s’han duit a terme, 1.435 places, més la
consolidació de 663. Això són 2.100 places, així a grosso modo,
sumat, amb una inversió de 10 milions d’euros. Això ho ha dit
vostè en l’anterior intervenció. 

En una nota de premsa del 26 de novembre de l’any 2009 es
venia, per part del Govern, el Pla de primera infància en
17.790.000 euros, que això significaria 6.217 places, un 37%
més que l’any 2007 per a l’any 2009-2010 i que en total es
construirien 8.000 places, això és una nota de premsa, aquesta
diputada la té. 

Després dia 4 de març del 2010 s’afegeixen a aquest pla de
primera infància 1.461.000 euros, 5.817 places per al curs 2009,
2.500 places i la consolidació de 1.000. Esperi que no acaba
aquí. Dia 28 d’abril de l’any 2010, en una altra nota de premsa,
es lliura al Consolat de la Mar, uns diplomes als centres on
s’han fet o s’han ampliat o nova construcció de 4.300 places
públiques 0-3. Amb tot el respecte, Sr. Conseller, a aquesta
diputada no l’hi quadra, ens fiam del que ens ha dit, que la
realitat és que són 2.100, no tot el que han venut durant aquests
quatre anys. També s’ha de dir que vostè no ha estat el conseller
d’Educació tota la legislatura, això també es té present.

Les obres a Sóller i a Alcúdia.  A Alcúdia les obres
finalitzades -si no vaig equivocada i si no he fet els comptes
malament- han costat un 53% més del que hi havia pressupostat
en un inici i a Sóller un 118% més. Són molts de doblers. A
Eivissa el Conservatori va ser un 30%; a Llucmajor, un 16%; a
Maria de la Salut, un 16%, a Andratx, un 19%, però bé, aquestes
són quantitats que són, no vull dir normals, però que són més
habituals que passi quan s’executa un obra. Ara, un 53% o un
118% ens sembla una quantitat important, si ens podria donar
o especificar un poquet més el perquè hi ha hagut aquestes
diferències entre el que hi havia pressupostat i l’execució final.

Per altra banda, en tota la relació que ha anomenat i la
relació que he pogut trobar a la web... també tenc una nota de
premsa de la conselleria on la directora general es comprometia
a redactar els projectes d’ampliació de l’IES Pau Casasnoves i
de l’IES Berenguer d’Anoia a Inca, cosa que no s’ha esmentat
o tampoc no hi ha ni un projecte previst -o almanco no ho he
trobat jo-, ni un projecte previst ni que estigui en licitació ni res.
He de dir que la nota de premsa de la seva directora general era
de dia 15 de juliol de l’any 2010. Si té coneixement d’alguna
cosa o si sap alguna cosa d’aquest assumpte.

Després per altra banda, a veure, també en relació amb la
intervenció que ha fet la diputada del Partit Socialista. No ens
hem d’enganar. No arrossegam res, a l’anterior legislatura el
pressupost d’educació va augmentar un 51,82%, o sigui,
pelAlícules no ens n’han de vendre cap perquè els números
canten, 51,82%. Aquesta legislatura fins a l’any 2010, tenint en
compte el 3,29 -abans havia dit un 3,6, un 3,29- de reducció per
al pressupost de l’any passat..., aquesta legislatura, no sabem
enguany, fins a l’any 2010 s’ha augmentat el pressupost un
18,11%, allò d’enguany no ho sabem, el 2011 no ho sabem
perquè com que no ens ho han dit, no sabem res, o sigui que
com a manco serà el mateix de l’any anterior que és un 3
menys, un 3,29% menys. Si li han augmentat el pressupost,
chapeau, Sr. Conseller, és que pensam que n’ha de tenir més.
Aquest compromís d’arribar al 6% del PIB, tan de bo! Tant de
bo! 

Tant de bo el conseller d’Educació, sigui del partit que sigui,
governi qui governi, tengui pressupost suficient, ja ens
agradaria!, però pelAlícules no ens en vulguin vendre. La realitat
és la que és; l’anterior legislatura, amb 51,82% més. 

Tampoc no ens diguin que, és clar, l’arrossegall que es tenia,
que, com que ara s’han hagut de fer moltes coses, s’han hagut
de construir, de reformar i ampliar molts de centres perquè
abans no s’havia fet res. A veure, crec -no ho ha dit vostè, Sr.
Conseller, ho ha dit la diputada del Partit Socialista- que el més
important és ser just amb les coses. Mai no arribarem al que ens
agradaria, tant de bo, sigui vostè o sigui qui sigui, m’és igual,
tant de bo, per bé de la nostra societat en general, però la realitat
és que a l’anterior legislatura, agradi o no agradi, es varen
construir 26 centres nous amb 72 milions d’euros, més 115
ampliacions o reformes de calat, no ampliacions de patis o posar
un porxo, ampliacions i reformes importants per valor de 64
milions d’euros. O sigui, que ara em diguin que s’ha duplicat la
inversió en educació, això no és cert. Això no és cert. 

En relació amb el manteniment de les escoletes, aquest grup
parlamentari va presentar una proposició no de llei a aquest
parlament perquè enteníem que el manteniment de les escoles
ha de ser..., qui ha de gestionar i qui ha de dur aquesta despesa
damunt les seves espatlles és el Govern. Idò aquí, llevat del
Partit Popular, tothom va votar en contra, però ens desferram,
fa un mes, a la FELIB, on es diu als municipis que es reunirà
una comissió, es muntarà una comissió per intentar arribar a un
acord amb el Govern perquè el Govern gestioni aquest tant per
cent que té en relació amb el manteniment de les escoletes. A la
FELIB tothom content. Quan varen dir això, tothom content,
però l’endemà Consell de Govern, i el Consell de Govern
aprova l’acord i resulta que els ajuntaments no ho sabien. O
sigui, un ha de ser conseqüent amb les coses...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinàs, som benvolent, però dur el doble del temps, eh?

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bé, un minut més i acab.

EL SR. PRESIDENT:

Un minut més.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Sí, gràcies, Sr. President. D’acord que les transferències
educatives varen venir mal dotades, les d’Educació i les de
Sanitat, però el que no es pot fer és plorar per una cosa que ha
passat fa dotze anys o onze. No, el que hem de fer és ser
conseqüents, valents. Que la situació econòmica d’aquesta
comunitat autònoma o del país o del món en general no és la
millor? D’acord, tenim una crisi mundial. 

Ara, crec que -així com diu el ministre Gabilondo, no ho diu
aquesta diputada, ho diu el ministre Gabilondo- “si no hay
financiación, no hay credibilidad”. Això no ho dic jo, ho diu el
ministre del Partit Socialista del Govern central. Per al Partit
Popular l’educació és una prioritat, ho va ser, ho és i ho
continuarà essent. 

El Sr. Alorda, ara no hi és, però feia referència que aquesta
legislatura ha estat un punt d’inflexió amb les inversions en
educació. Sí, un punt d’inflexió a la baixa. Em sap greu perquè
vostè no en té la culpa de tota la legislatura perquè tampoc no
és just, perquè hi va haver una altra consellera que va fer un
article al diari on deia que faria tants de centres nous, etc., i
l’endemà va ser cessada. Això ens va cridar un poc l’atenció,
però bé, això també és una realitat.

Ja per acabar, li he de dir, escoles que va fer o que va
inaugurar el Partit Popular amb un projecte iniciat a la
legislatura anterior, varen ser cinc i els hi puc anomenar si
interessa, però crec que no fa falta. 

En aquesta legislatura n’hi ha hagut... 2, 4, 6,..., o sigui, 5 i
6, no passa res, just és que de les 11 que s’han fet ara, abans
n’hi havia... Se’n varen fer 26. A veure, centres nous, d’11
passam a 26, no hi ha comparació. La situació econòmica era
diferent, sí. El compromís del Partit Popular en educació també
ho era. El que hi ha, hi ha. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinàs, dur dos minuts més.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Ja, ja, ja acab, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies, si em pot
aclarir els quatre dubtes que ens queden, li vull agrair la seva
presència i la de l’equip que l’acompanya, gràcies. 

Gràcies, Sr. President, per la seva benvolença amb el temps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Seré molt breu realment, però em fa gràcia, ens varen
construir tants de centres la passada legislatura i es va fer tanta
inversió i jo no la vaig veure (...), al meu poble, no, realment i
en tota la meva illa idò tampoc. O sigui, no sé on varen fer
tantes infraestructures, tantes obres, tants de doblers, tant de no
sé què i ara resulta que hi ha tanta manca d’infraestructures. Si
s’hagués fet tot això que diu la Sra. Llinàs, supòs que ara
estaríem en una situació molt més bona que la que ens vàrem
trobar quan vàrem entrar. Dic jo, si no, no haguéssim hagut de
passar la pena que hem passat ara.

Bé, crec que res més, vull dir que la cosa és tan evident, la
falta de finançament en educació que fins i tot... o no, tal vegada
el Partit Popular pensava que havia invertit molt en escoles i per
això, doblers d’escoles, ja els dedicava a una altra cosa com són
maquetes d’opera, etc., perquè ja se suposava que havien
invertit tant...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinàs, per favor, Sra. Llinàs.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinàs, deixi intervenir la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, vostè no ha estat interrompuda.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, jo, res més perquè és que clar, ara s’ha convertit una
compareixença del conseller... i al final es converteix en una
altra cosa, però bé, està clar que aquesta legislatura en què fins
i tot s’ha hagut d'abaixar el pressupost en educació perquè ho
han hagut de fer amb molt de dolor als passats pressupostos, tot
i això, hi invertim bastant més que el 2007. Amb una crisi, amb
una baixada de pressupostos invertim més ara en educació que
el 2007 quan vàrem entrar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, no sé si anar al global i després al particular o
començar per la part particular. 

Miri, vostè en un moment determinat, Sra. Llinás, i jo li he
fet veure que quan vostè parlava de pressuposts no hi ficava la
part dels 164, encara em surt 164 perquè sempre deia 169
milions d’euros. Si nosaltres també hi ficam els 169 milions
d’euros, li puc assegurar que no els compatibilitzam dins el
pressupost, es dispara encara molt més el pressupost...., la
inversió d’aquest govern i d’aquesta conselleria en temes
d’educació, perquè quan feim les comparacions dels 14% o dels
16% que va tenir la meva antecessora quan va arribar, és que tot
això no hi estava ficat. Si jo l’hi fic, li puc assegurar, quan
discutíem amb els sindicats i amb la gent que estava interessada
a saber com anaven els pressuposts, si ho hagués volgut
camuflar un poc aquest tema hi hagués ficat tota la part de
construccions i li puc assegurar que el pressupost estaria
beníssim, però és que no era així. Els pressuposts ordinaris van
d’una manera i els de construcció van d’una altra. 

Crec que aquí hi ha hagut, dins aquest 50%, una cosa que
hauríem de revisar que és si tenien ficat també les construccions
escolars, cosa que nosaltres no les hi teníem ficat, les
infraestructures. Li deman que ho miri. 

Per tant, això és un tema a tenir en compte, a tenir en compte
i sobretot perquè em posa dos exemples: el d’Alcúdia l’he
viscut manco perquè quan vaig arribar ja estava acabat. Hi havia
hagut una quantitat de problemes a l’hora de tirar endavant amb
l’empresa, una sèrie de coses que varen fer que allò s’anàs
retardant i que va generar que allò anàs augmentant de preu, no?
Li puc assegurar que es va acabar crec que en el mes de
setembre pocs dies abans que jo em fer càrrec de la conselleria
i no ho he viscut tant, però sí que va ser a causa de problemes
de... burocràtics, d’empreses, de tota una sèrie de coses, però sí
el de Sóller.

El de Sóller estava començat, però l’he visitat un grapat de
vegades. El de Sóller és un..., i és que no m’agrada treure-ho,
però és que ho he de treure. El de Sóller, vostès trobaren el lloc
on havien de fer aquell centre, un lloc totalment inadequat per
a un centre educatiu, que ens trobàrem en marxa, que està
devora un torrent i a Sóller als torrents ve molta d’aigua, no és
el mateix que parlar del Pla, devora un torrent que jo hi he anat
de visita a aquell centre i havia tanta d’aigua dins el torrent com
dins els fonaments de l’escola que es construïa, perquè l’aigua
va d’una banda a l’altra i està dins una zona de torrents i allà
dins hi feren un centre on no és el lloc adequat. O havíem
d’esbucar el que havien fet i perdre tots els doblers que s’havien
iniciat en el seu moment i amb la seva licitació i amb el seu
beneplàcit, no dic seu, a nivell personal, però ja m’entén, a
nivell de grup, i ens vàrem trobar amb aquesta situació. 

Em parla d’aparcaments?, però si això és el projecte que
varen tenir vostès a l’ajuntament de fer-lo allà dins, jo no n’he
volgut fer mai d’aparcaments dins cap centre. Qui va tenir
l’invent dels aparcaments va ser precisament l’ajuntament i va
ser el partit que governava en aquell moment i jo no l’hi he tret
i no li he tret que ha pujat un quatre coma no sé què, un

pressupost d’un centre educatiu que normalment se’n va quasi
a la meitat, perquè es varen entossudir a fer-lo en un lloc que no
era adequat i que estarà bé, quan es faci evidentment, reunirà les
condicions, no hi haurà problemes de torrentades ni inundacions
-esper-, però fer els fonaments, mantenir els aïllaments, tot això
ha suposat una inversió brutal a l’hora de fer-lo fins al punt que
em deien si estaria obert a principi d’enguany i els vaig dir “no,
val més que es faci bé, així com toca”. No vull sortir dient que
s’obrirà tal data perquè tanmateix llavors no és veritat i
tanmateix llavors surt el llautó. Per tant, el problema és
solucionar aquest problema greu que hi havia, que vostè ha tret
no l’he tret jo, a un exemple com era el cas de Sóller. 

El tema de manteniment, miri, hem de ser coherents, les lleis
estatals diuen exactament el que ha de pagar un ajuntament i el
que ha de pagar la comunitat autònoma o el Govern. Això no
ens ho inventam. Durant molt de temps, des de la prehistòria de
l’educació, sempre hi ha hagut problemes entre la direcció
provincial i els ajuntaments o la conselleria i els ajuntaments
siguin del color que siguin per entendre’s en aquest tema de
com arreglar els centres educatius. La FELIB, que a més és la
primera comissió que té a veure amb tot el que serà el
desenvolupament de l’Estatut i, per tant, dins la comissió que
correspongui, s’ha reunit a petició d’aquesta conselleria per
clarificar això. 

Aquest parlament no pot modificar una normativa que ens
ve donada des de l’Estat, per tant, mentre l’Estat no la modifiqui
és la que tenim i, per tant, com que és la que tenim no la podem
canviar, però sí podem aclarir aquesta situació i quan per part
d’aquesta conselleria el que hem volgut ha estat aclarir-ho i no
fer-ho d’una manera directa, fer que hi hagi la FELIB dins on hi
ha batles de diferents colors i diferents tendències, ho hem fet
d’una manera totalment diàfana, clara, que es conegués. Però,
sap què hem aconseguit, Sra. Llinàs, amb això? Llevar una
quantitat d’angoixa als directors i als equips directius dels
centres brutal perquè un ho ha de fer un, l’altre ho ha de fer
l’altre. El que hem fet entre tots i no ho ha fet ni el director
general ni la directora general ni jo ni ningú, sinó que tots ens
hem posat d’acord, i quan dic tots, la FELIB s’ha posat d’acord,
amb què és el que ha de fer un i què és el que ha de fer l’altre,
però no perquè vulguem sinó perquè per llei ens toca, però és
que encara que ho teníem per llei no ho executàvem. 

D’aquesta manera el director sap perfectament quan hi ha un
desperfecte a un centre si ha d’anar al batle o si ha d’anar al
director general de la Conselleria d’Educació, i això no s’havia
sabut mai, és una cosa que no ha costat econòmicament, però ha
costat voluntat per part de qui ho ha volgut fer i la FELIB ho ha
volgut fer. Evidentment, per firmar amb la FELIB un acord ho
vàrem haver de dur a un acord de Consell de Govern, però
després qui va firmar amb la FELIB va ser el conseller perquè
el Consell de Govern l’únic que va fer va ser donar-se per
assabentat d’un acord que havíem pres d’un conveni. Ara els
batles que ho vulguin fer estan oberts a fer-ho, hi ha batles que
ja ens ho han demanat, de firmar els acords específics amb cada
un de nosaltres. Aquest acord que s’ha fet l’únic és -li ho
repetesc- que ho aclareix, no canviam res i això és un esforç
impressionant perquè els professors ho puguin tenir en compte
i perquè, en definitiva, els alumnes en puguin sortir beneficiats.
Si això té una crítica jo, la veritat, no ho puc entendre, no ho puc
entendre perquè ha estat una opció que ha possibilitat moltes
coses. 
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El Pla de primera infància, hi ha una quantitat que el
ministeri dóna per cada plaça que es crea nova i, per tant, ve a
través del ministeri i de la comunitat autònoma, després segons
cada municipi, independentment del color, s’ha fet d’una
manera o s’ha fet d’una altra. Hi ha hagut municipis on han
decidit que no demanarien subvencions al consell insular i no li
han demanat i han estat acords entre el municipi i la conselleria
amb els doblers del ministeri i de la conselleria. Per tant, ha
estat una opció que ha pres l’ajuntament. Hi ha hagut altres
ajuntaments que han dit, nosaltres el que volem és una
participació del consell i en aquest cas el consell ha participat,
ha coparticipat amb el municipi i amb la conselleria i, per tant,
s’han posat d’acord per poder-ho solucionar i per poder tirar
endavant, però no ha estat que hi hagués una directriu específica
per part de la conselleria de Madrid, no, ha estat a cada lloc,
s’ha fet conforme s’ha de fer. 

Jo aquests dies, avui matí concretament, amb la implantació
del batxillerat internacional que és una de les coses que hem
presentades, avui matí ho dèiem, miri, en aquests moments
l’educació del segle XX que ha estat donar escolarització a
tothom s’ha acabat, ara s’ha de donar qualitat, abans es donava
quantitat, ara s’ha de donar qualitat. Avui matí ho explicava
clarament a la reunió que hem tengut en aquest institut i això
passa per una autonomia del centre real i passa per una atenció
individualitzada de cada centre per part de l’administració
perquè els problemes de Son Pacs, que hem vist avui matí, no
són iguals que els de l’institut de Sant Antoni ni que els de
l’institut d’Alcúdia i, per tant, allà faran falta més professors o
manco o d’una especialitat o d’una altra i per aquí és on
l’administració del segle XXI s’ha de fer i esper que ho puguem
fer la propera legislatura i vostè em pugui replicar des de
l’oposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui només queda agrair la presència del conseller i dels seus
acompanyants, i s’aixeca la sessió.
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