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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, Francesc Dalmau substitueix Cristina Rita.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Esperança Marí.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Margalida Mercadal i
Mercadal.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet, el Sr. Joan Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més substitucions? Entenc que no hi ha més
substitucions. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4962/10, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a internet
en banda ampla.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 4962/10, del
Grup Parlamentari Socialista, sobre el dret a internet en banda
ampla.

Per defensar la proposició no de llei intervé pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Costa, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President i membres de la Mesa. Aquesta
proposició es tracta el dia d’avui, però probablement si el temps
i les circumstàncies..., avui estiguéssim discutint l’Estatut
d’Autonomia els puc assegurar d’una manera clara, i estic segur
que seria d’una manera unànime, els socialistes plantejaríem
que el dret de la ciutadania que plantejam amb aquesta
proposició fos recollit en el nostre Estatut d’Autonomia.

Per què dic això? Perquè els socialistes sempre hem cregut
que el dret a l’educació és un dret fonamental i avui parlar del
dret a l’educació sense tenir en compte la importància de les
noves tecnologies i d’internet i per tant també de la banda
ampla, és no parlar d’educació plena. Avui, educació va associat
al món de les noves tecnologies i al món, concretament,
d’internet.

Evidentment, el temps ha evolucionat molt ràpidament i, la
veritat, estic segur que tots els diputats feim moltes vegades un
exercici que és enriquir-nos mitjançant internet d’idees que
sorgeixen en altres indrets, en altres països i aquest..., surt una
mica d’aquest exercici que va realitzar el diputat que avui fa ús
de la paraula. A partir d’una reflexió política vaig començar a
analitzar com estava recollit com a dret de la ciutadania l’ús
d’internet. Vaig poder comprovar que curiosament, excepte
algun país sud-americà i dos països de la Unió Europea, no hi
havia dins el marc de l’Estat espanyol un reconeixement clar en
aquest dret cap a la ciutadania com un dret que es pogués
considerar un dret universal.

I per què aquesta necessitat de fer un plantejament, de
recollir com a un dret universal per a una ciutadania d’una
comunitat o d’un estat? Vull recordar que Nacions Unides en
sessió plenària ja va plantejar en el seu moment que havia de ser
una fita del planeta, dels ciutadans que compartim l’espai Terra
tenir l’accés a internet banda ampla. Perquè en definitiva el que
fa -i no faré una exposició llarga i pretenc que no sigui avorrida-
, el que es pretén és que la xarxa internet serveixi al principi
d’igualtat per accedir a la informació i també per accedir a
l’educació. M’atreviria a dir que d’aquí a uns anys no es podrà
plantejar, si no bé ara, d’aquí a molts pocs anys, no s’entendrà
l’educació sense internet.

Per tant, l’última reflexió és: si això és una fita que ens
planteja l’Organització de Nacions Unides, quins exercicis
polítics podem fer en el marc de la nostra comunitat autònoma?

He de dir que la nostra satisfacció per donar-li la ritualitat
que a vegades es vol donar dins un marc parlamentari era voler-
ho dur a una sessió plenària d’aquest Parlament, però les quotes
de proposicions i aquestes qüestions no han fet possible donar-li
aquesta solemnitat que es volia donar a aquesta proposició, però
té aquest sentit i des d’aquí ho vull dir d’una manera solemne,
que és convidar tots els grups polítics, que no en tenc dubte -i
no és vanitat, sinó reconèixer el sentit comú de tots els grups-
que serà aprovada per unanimitat, perquè no cap dins un sentit
comú normal, no fa falta ser de dretes o d’esquerres per voler
reconèixer a la nostra ciutadania i molt especialment a tots els
que en fan ús i per tant, molt especialment a la joventut, que
aquest dret es reconegui com un dret universal a la nostra
comunitat autònoma.

Alguns em podran fer una crítica i dir “bé, és una declaració
de bones voluntats, però o no du partida pressupostària o no du
actuacions concretes a realitzar”, és cert; però a finals de
legislatura pens que estaran d’acord amb mi que el simple
exercici -i ens agradaria als socialistes que fos un exercici
unànime d’aquesta comissió- d’enviar una crida a la ciutadania
que hem acordat unànimement que internet sigui un instrument
i un dret per a tots els ciutadans de les Illes Balears i amb el
discurs que feia de vincular-ho a l’educació, etc., pens que és un
avanç i tal tipus d’avanç que serem la primera comunitat
autònoma dins l’àmbit de l’Estat espanyol que fa aquest
reconeixement de l’ús d’internet, com a dret universal de la
ciutadania.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 61 / 3 de març del 2011 827

 

I donarem un instrument al Govern que vengui, sigui del
color que sigui, perquè pugui marcar les pautes i dotar de
contingut un dret universal que avui hem declarat. Evidentment
que el Govern ho podria o ho pot fer, però el que sí és veritat és
que, des del Parlament, no s’ha pres una resolució amb el
contingut que avui plantejam.

Per tant, acabar i dir que aquesta proposició els socialistes
l’hem volguda dur des d’una perspectiva del nostre compromís
amb l’educació i amb la igualtat cap a l’educació; segon, amb
un compromís clar i explícit cap a la joventut que
majoritàriament són els que fan l’accés a l’educació i per tant,
donar-los un instrument. I per tant, donar a les Illes Balears
l’instrument perquè el poder executiu i els diferents poders
insulars o locals dotin de contingut polític aquesta declaració del
Parlament de les Illes Balears.

Per acabar, només -com deia fa un moment- esper que
qualsevol qüestió que serveixi per millorar aquesta proposició
trobaran el Grup Parlamentari Socialista, els deman a tots vostès
el vot favorable a la proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Bloc per Mallorca
i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa, crec que les
virtuts -i fins i tot ha apuntat els inconvenients el Sr. Costa-
d’aquesta proposició no de llei, ens sumam a les virtuts i per
tant, donam, anunciam el vot favorable a aquesta proposta, a la
seva racionalitat i a l’empenta que entre tots li hauríem de donar
i de garantir aquest servei universal. 

De totes maneres, subscrivim totes les paraules que ha dit i
per tant, me n’estalviaré la defensa, també per cercar un poquet
la paret als arguments que s’han donat, és cert que hauríem de
fer un esforç, com més va crec que ja en aquest segle serà
obligatori no ja amb les lleis, sinó amb les mateixes
proposicions no de llei, amb totes les resolucions que es duguin
a terme en les administracions fer un esforç de quantificació de
les mesures com es fan, perquè
no quedi efectivament en declaracions retòriques.

És evident que en aquest moment, la competència de
telecomunicacions és competència exclusiva de l’Estat, com sap
el Sr. Costa ,perquè la Constitució la hi reserva, i que els
processos de privatització d’aquests serveis que ha dut a terme
l’Estat espanyol ha quedat que la regulació evidentment és
estatal, però l’execució queda en mans privades; ha de ser la
Declaració de Drets Universals, l’aportació d’allò públic és
marcar quins són els mínims que han de marcar aquests
subministradors i tot té un cost i tots els costos van a tarifa.

Crec que aquest -i el nostre grup li dóna suport- aquest val
la pena que el suporti tota la societat i que d’alguna manera amb
la garantia democràtica i d’aprofundiment en tota la
participació, la informació i tot el que representa la banda
ampla, té en aquests moments, en l’any 2011, el mateix paper
que podria tenir el servei de veu que ha estat declarat servei
universal a nivell de la Unió Europea fa anys. 

Per tant, crec que ara la passa, que també la Unió Europea
l’estudia, de declarar servei universal tota la campanya
d’internet com a dret ciutadà, s’ha de dur a terme, però és cert
que tot el que pugui representar d’increment de costos a tots els
usuaris que no en faran ús, per tant se socialitzarà aquest cost,
s’ha d’avaluar.

Dit això, creim que serà assumible, creim que és
imprescindible i l’hora digital, ja no... jo diria d’internet, crec
que ja som a un món que ja no està pensat en els PC, sinó en
una altra dimensió de la comunicació -avui sortia d’IPAD 2-, i
tota aquesta revolució de la banda ampla i tot el que ha
representat és evident que caldrà repensar-ho. Que de totes
maneres el mateix sistema de transmissió de dades i de
telecomunicacions que és avui a l’abast té poc a veure amb el
que teníem fa deu, quinze, vint anys, això no obstant és evident
que la banda ampla necessita tots els requeriments de fibra
òptica i tota la infraestructura que ha de posar l’empresa de
telefonia perquè sigui eficient i ens sembla bé fer aquest tipus
de reflexió.

Més difícil -li som franc- és saber com concretar-ho a nivell
del Govern de les Illes Balears, més enllà que suposi ajuts o
suports o declaracions, perquè sempre estam amb la idea que
qui es reserva la competència a nivell general i fan tots els ets
i uts després és lògic que l’exerceixi, però tot allò que pugui fer
el Govern i tot allò que puguem fer des de l’Administració
local, de facilitar tràmits, xarxes i tot el que estigui al nostre
abast per fer aquest dret universal de la banda ampla, per ser
més ampli, crec que serà una bona cosa i en aquest cas felicitam
el Grup Parlamentari Socialista per aquesta iniciativa. 

Record per exemple que l’Estat d’Andorra, sí que ja l’ha
posat, crec que no fa gaire, és un estat petit. Els estats petits són
avantguarda al món de moltes coses i a Andorra ja és servei
universal obligatori per a totes les empreses de telefonia la
banda ampla perquè, es visqui on es visqui, s’ha de poder fer
arribar banda ampla. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular intervé
la seva portaveu.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, una proposta d’aquestes característiques òbviament ha
de comptar amb el suport total i absolut del Grup Parlamentari
Popular, perquè creim en la necessitat d’un accés universal a les
noves tecnologies i també perquè sabem que encara, en ple any
2011, i malgrat les reiterades promeses del Sr. Zapatero durant
aquests set anys que fa que governa, d’implantar aquest servei
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amb un mínim de qualitat i uns preus assequibles, la trista
realitat encara és una altra.

No parlaré de comunitats com Galícia que són a la cua en
connexió de banda ampla, parlaré de Balears que, segons diuen,
és de les primeres d’Espanya en contractació d’aquest servei. En
la nostra comunitat encara hi ha molts d’indrets de difícil accés
per a les noves tecnologies, indrets que per la seva orografia o
perquè tenen pocs habitants no són d’interès per als operadors
i l’esforç de les administracions públiques tampoc no arriba amb
la celeritat i l’eficàcia precises per poder millorar les
connexions i per incrementar la cobertura a aquestes zones.

Per exemplificar-ho, els puc parlar de la meva experiència
personal en aquesta qüestió: jo visc a una zona rural de l’illa
d’Eivissa, a Sant Joan de Labritja, i no tenc possibilitat de tenir
accés a internet, ni de banda ampla ni de banda estreta,
simplement perquè la línia telefònica que tenim jo i els meus
veïns funciona quan vol funcionar amb TRAC digital, un
sistema primitiu que no permet la connexió a internet de cap
manera. Tampoc no ens arriba cobertura 3G a la zona, cosa que
ens permetria la connexió mitjançant un mòbil, però tampoc no
tenim aquesta possibilitat. L’única opció que ens queda és
instalAlar parabòlica i contractar un sistema de satèlAlit bastant
costós i que no és precisament d’allò més ràpid.

Per descomptat, no passa un mes de l’any que no rebi una
cridada a casa meva dels comercials de Telefònica perquè els
contracti línia ADSL i serveis similars. Jo, cada mes, quan sent
aquestes cridades ja no sé si posar-me a riure o a plorar perquè
portam més de deu anys reclamant a Telefònica un sistema de
telefonia amb condicions que ens solucioni aquest problema,
però passen olímpicament de nosaltres. 

Una veïnada meva té un agroturisme i no es poden imaginar
vostès el difícil que és dur endavant un negoci d’aquestes
característiques amb unes comunicacions tan precàries. Per tant,
encara som molts a Balears els que ho tenim difícil per accedir
a internet de banda ampla. 

Per això, quan veim el ministre d’Indústria, Sr. Miguel
Sebastián, que diu a l’inauguració del III Fòrum Internacional
de Continguts Digitals: “el acceso a banda ancha de un mega
será un derecho para todos desde el 2011" som encara molt
escèptics, per no dir incrèduls amb aquestes afirmacions. 

Vostès, des del Grup Socialista, grup proposant, òbviament
com que també són de l’equip de Zapatero, idò si vostès troben
que amb aquestes iniciatives idò tal vegada és un bon moment
de fer campanya electoral, és clar, tenen tot el dret del món a
intentar-ho i tirar per aquest camí, però han de ser conscients
que per a molts de ciutadans de Balears això encara és una
promesa incomplerta i que ja estam cansats que ens prenguin el
pèl.

La realitat és la que és i els que la patim estam cansats
d’anuncis que no es veuen acompanyats de solucions.
Òbviament que ens sumam a aquesta resolució amb els desitjos
que serveixi per a alguna cosa i ho dic per un interès general de
tots els ciutadans d’aquesta comunitat, però també des de la
meva pròpia desesperació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Costa, vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

En primer lloc, vull agrair la intervenció i l’anunci de vot de
tots els grups parlamentaris. Pens -i em vull quedar amb les
primeres paraules de tots- que és important que s’avanci perquè
aquest reconeixement sigui universal i per a tots, però no ho
volia plantejar ni ho he plantejat en termes electorals, ho he
plantejat des del convenciment que tots hi estàvem d’acord, que
hi havia hagut un grup que havia tingut la iniciativa i per això
la portàvem aquí, perquè tots ens en féssim ressò i tots la
defenséssim, però és clar, no puc ser aliè a alguns dels
comentaris.

Som d’aquells que m’agrada defensar allò meu, la gent
honesta, els treballadors, per tant, em sento orgullós del paper
que ha jugat José Luís Rodríguez Zapatero, molt orgullós.
Altres tendrien problemes per defensar Rodrigo de Santos,
Matas i la tribu que hi ha darrera i per tant, pens que...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, una mica de silenci. Sr. Costa, continuï.

(Continua la remor de veus)

EL SR. COSTA I SERRA:

No..., no...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, facin ús de la paraula quan els pertoqui.

EL SR. COSTA I SERRA:

El primer de tot volia continuar, i retir allò de “tribu”, però
podria continuar posant un llarg etcètera que als ciutadans de les
Illes Balears ens ha avergonyit i estic segur que a ells mateixos
els avergonyeix.

(Remor de veus)

Per tant, amb la rèplica que m’han realitzat, vull fer una
defensa d’una persona al qual s’ha mirat i que és el president del
Govern de l’Estat espanyol, però simplement, com que hi ha
hagut aquest joc dialèctic, des de la dialèctica se’ls ha volgut
tornar. No vull rompre l’espai de consens en torn d’una
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proposició, però sembla..., vull dir que la crítica sempre és gratuïta.

Per tant, simplement els he volgut reafirmar la identificació
amb un projecte que és allà on milito i amb el líder d’aquesta
persona, res més, no hauria parlat de Rodríguez Zapatero si
vostès no n’haguessin parlat.

(Remor de veus)

Continuo. Per tant...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Una mica de tranquilAlitat per favor! Sr. Costa, segueixi amb
l’argumentació respecte la proposició no de llei.

EL SR. COSTA I SERRA:

Sí, faig un punt i a part. Per tant, únicament desitjar que des
del Parlament de les Illes Balears tenguem la capacitat de treure
aquesta proposició i què les diferents institucions facin la feina
per dotar-la de contingut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Puc entendre aprovada aquesta
proposició no de llei per unanimitat? Molt bé, queda aprovada
per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5778/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de suport
al sector educatiu concertat.

I tot seguit passam al darrer passam al darrer punt de l’ordre
del dia d’avui i que consisteix en la Proposició no de llei RGE
núm. 5778/10, del Grup Parlamentari Mixt...

(Remor de veus)

Podem continuar senyors diputats?

... sobre mesures de suport al sector educatiu concertat.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 5778/10
intervé per part del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Sureda, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
No fa molts mesos vàrem debatre una proposició no de llei
relativa al concert educatiu. En aquella ocasió i avui m’hi reiter,
parlàvem de l’educació com a pilar bàsic de la nostra societat,
de la present i sobretot de la futura. Ja en aquell moment vaig
parlar de diàleg, diàleg que s’ha d’obrir entorn al concert
educatiu, és a dir, entre totes les parts implicades.

Agradi o no agradi a segons qui, el concert educatiu és una
realitat actual amb la qual hem de conviure i fer-hi feina. Hi ha
cents i cents de persones que fan feina dins aquest sector i el que
no podem és oblidar-ho, perquè gràcies a elles s’estalvien
milions d’euros anuals als ciutadans. Podem parlar d’uns 50
milions d’euros anuals i es dóna ensenyament a milers de nins,
garantint la llibertat de les famílies per escollir el centre, entre
moltes altres coses.

Tots coneixem les mancances existents dins l’àmbit
educatiu, però aquestes s’incrementen notablement dins el
sector concertat, tant en recursos materials, com en recursos
humans i sincerament, no hi ha dret! Per què els infants que van
als centres concertats no tenen els mateixos drets que els que
van a centres públics? No som tots iguals dins aquesta societat?

Per altra banda, aquest sector és el més castigat i ignorat
d’entre tot el sector educatiu. No és que no haguem assolit
l’analogia retributiva que preveu la legislació des de 1985, sinó
que pareix que feim passes enrera. Mirin, pareix que per allò
que convé el professorat concertat pertany al personal públic,
com per la retallada del 5%. Però quan no convé, com per al
compliment dels successius acords de millora, per això no passa
res, no es pot. Senyores i senyors, el Govern hi ha de ser
sempre.

Per tot això presentam aquesta proposició no de llei, amb els
acords que pas a resumir:

1. El Parlament de les Illes Balears s’adhereix a la
recentment constituïda Plataforma de defensa de l’ensenyament
concertat i fa seves les reivindicacions i demandes d’aquesta
plataforma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè retiri immediatament l’actual projecte de
decret de concerts educatius.

3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears què
s’esperi la vigència del nou reglament de normes bàsiques
estatals per elaborar un decret autonòmic i que aquest s’elabori
amb el consens del sector concertat.

4. El Parlament reconeix l’aportació del sector concertat a
l’estalvi econòmic i a la contenció pressupostària i insta el
Govern que es treballi per equiparar aquesta contenció en altres
partides del pressupost de la Conselleria d’Educació i Cultura.

5. El Parlament insta el Govern que mantengui la vigència
de la totalitat d’acords signats amb el sector concertat i els
apliqui en els seus termes.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a la
derogació immediata del reglament que estableixen els retalls en
les retribucions del professorat dels centres concertats,
mentrestant no s’assoleixi l’esmentada equiparació prevista en
l’article 117 de la Llei Orgànica d’Educació.
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7. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que acabi
amb l’assetjament al sector concertat i en l’adopció de mesures
discriminatòries contra els centres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, bé la veritat és que una
part dels arguments o del suport a l’educació concertada i
constatar unes dificultats que té aquest sector, com en general
tot el món de l’educació, nosaltres no hi tendríem cap mena
d’inconvenient; com, com  hem fet en altres ocasions en aquest
Parlament, també apuntar que el Decret de concerts educatius
s’hauria de consensuar i per tant, s’ha de negociar i se n’ha de
parlar, tal i com el mateix conseller ha expressat a la tribuna
parlamentària. Per tant, no hi tendríem més inconvenient.

Però clar, la proposició tal com la planteja i tal com l’ha
defensada és d’un panorama dramàtic i de persecució, que hi ha
una gent, ja dic, perseguida, també una terminologia en la qual
no abundaré per a no irritar ningú, que nosaltres no compartim
que aquesta s’estigui produint, i una bona part dels redactats,
dels apunts de la moció així ho expressen, això és el que
transmeten, i tenc la sensació que si el Parlament decideix
adherir-se a una plataforma, si el Parlament constata aquesta
mena de persecucions i demana disculpes, la veritat és que
haurà assumit aquest discurs que és el que figura a l’exposició
de motius i que nosaltres no compartim.

Sí compartim que s’ha de fer un esforç de millora, que no hi
ha d’haver cap penalització. Jo no entenc aquesta idea que vostè
apunta tant, que ens representen, que la concertada és un bon
negoci perquè ens estalvia doblers públics, jo crec que no faria
aquest plantejament, que és en part el que també traspua aquesta
iniciativa.

No entenc, li som franc, la literalitat del punt 4, per exemple,
quan diu que aquesta contenció pressupostària que fan els
concertats les equiparem a la contenció d’altres partides. No
l’he entès, em disculp davant la comissió, però em costa molt
votar les coses que no entenc. I en tot cas el que em transmet és
que hi ha d’haver també una reducció, o que una de les virtuts
d’aquesta concertada és estalviar els doblers.

Sí que vàrem tenir un matís de discrepància, com existeixen
naturalment a tots els governs, especialment en coalició,
respecte dels retalls a les retribucions del professorat. En aquell
moment trobàvem que era imprescindible recollir i aprovar allò
que es va fer per a tot els funcionariat, amb caràcter general i
record que sense vots en contra en aquell moment, per reduir
aquell dèficit; estàvem en contra de fer-ho en general als
funcionaris, però una vegada que ho fèiem amb els funcionaris,
pareixia lògic fer-ho amb tota la gent que tenia remuneracions
de caràcter públic. Dir que la petita discrepància era que
nosaltres pensàvem que no s’havia de fer lineal perquè tenint en
compte, com vostè diu, que certament des de l’any 85 s’espera
equiparar aquests sous amb el dels interins de la pública i no hi

hem arribat, pareixia poc apropiat que el retall fos lineal. Però
vostè va molt més enllà, vostè va que no n’hi hauria d’haver
cap, no n’hi ha d’haver de cap color, nosaltres no podem
acceptar els termes amb els quals estan, en qualsevol cas es va
fer amb aquells termes a la llei, i crec que el que hem de fer ara
és comprometre-nos a complir aquell compromís de la llei
orgànica, ja de fa 25 anys, i que a tots ens obliga.

Amb aquests termes si hi ha transaccions, que ara anunciava
el Grup Socialista que n’hi plantejaran, que s’acostin a aquest
sentit de reconeixement de la funció de l’educació concertada
i del compromís del Govern de complir amb els seus
compromisos, nosaltres ens hi sumarem encantats. Si queda
amb aquests termes, crec que hi ha d’haver alguns punts, el 2,
el 3, veim que són els que més fàcilment hi hauria d’haver algun
acord, si no amb la retirada, perquè si es negocia més que una
retirada del decret el que es demana és que es consensuï, i crec
que és per aquí que hem d’anar, però sí que ens agradaria
aprovar alguns dels punts que du aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Como muy bien ha dicho la
Sra. Sureda, el 7 de diciembre de 2010, en el pleno del
Parlamento tuvimos un debate sobre la política del Gobierno
hacia la enseñanza concertada. Pensamos que nuestro grupo ya
dejó entonces clara nuestra postura al respecto. El Grupo
Socialista apoya la enseñanza concertada según el espíritu que
animó el reglamento sobre normas básicas sobre los conciertos
educativos a nivel estatal de 1985 y el capítol 3 de la LOE,
según los cuales la finalidad de los conciertos es garantizar la
gratuidad de la educación básica. 

Es por esta razón, garantizar la gratuidad en la educación
básica, por lo que está trabajando el Gobierno de las Islas
Baleares, porque si algo nos hace iguales, si algo nos hace libres
es la educación, y queremos para nuestra tierra una educación
equitativa e igualitaria. En esto consiste nuestro contexto de
libertad en el ámbito de la educación, estudiar nos hace libres
porque nos ayuda a hacernos dueños de nuestro futuro.

Nosotros sostenemos económicamente la educación
concertada para extender la enseñanza de manera universal. De
entrada ya nos encontramos con diferencias ideológicas de peso
con las que son expresadas por la portavoz del Grupo Mixto en
la exposición de motivos de la proposición no de ley, donde se
dice textualmente que es el sector concertado el que garantiza
la libertad de la familia y que esta libertad es escoger centro, de
acuerdo con sus condiciones, y subrayamos expresamente
condiciones, es decir, el concepto de libertad parece que en este
caso está relacionado con poder escoger un colegio para sus
hijos en el que haya convicciones y no diversidad, ni de
pensamiento, ni de religión, etcétera, que es lo que hay en la
enseñanza pública. Su sentido de libertad es excluyente y no
integrador y esto señores diputados y señoras diputadas no
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puede decirse que sea muy educativo y muy pedagógico que
digamos.

Le aseguro que en el sentido de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos no existe. El primer punto del artículo
26 de dicha declaración lo deja bien claro: “toda persona tiene
derecho a la educación, la educación debe de ser gratuita al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental”. Y es a eso precisamente a lo que está abocado
este Gobierno. Eso ha sido un logro que ha costado lo suyo en
este país. Nosotros también podemos estar de acuerdo en el
derecho de los padres en la elección del tipo de educación de los
hijos, pero primero es el derecho a la educación de los hijos. 

En nuestras islas se vienen estableciendo acuerdos con la
escuela concertada desde hace años, porque la administración
no tiene suficientes plazas públicas. Los sucesivos gobiernos
han trabajado en estos acuerdos, también el actual que se ha
encontrado con una situación económica muy difícil. Unos
gobiernos lo han tenido más fácil que otros. Unos gobiernos han
vivido una situación económica boyante y no se ha demostrado
que trabajaran mucho más para la equiparación del profesorado
de los centros públicos y concertados, cuando hubieran podido
hacerlo, gobiernos, por cierto, mucho más proclives a comulgar
con ciertas convicciones.

En este punto, el de la equiparación del profesorado,
quisiéramos hacer un inciso porque es donde existen más
controversias y muchas de ellas creemos que son de carácter
sindical, que deberían ser resueltas por los titulares de los
colegios, a partir de los convenios colectivos. Pero esto se
conoce que es más difícil que acusar a la administración, porque
parece una reivindicación muy bonita decir que los padres
pueden elegir el colegio de sus hijos, pero resulta que los
colegios concertados también eligen a los profesores y no por
mérito y capacidad, como en la enseñanza pública, y los pueden
echar cuando quieran y no les pagan más que las horas que paga
la administración, aún cuando se sabe que les hacen hacer más
horas.

Por otro lado es cierto que el profesorado de la pública tiene
unas ventajas, pero también unos inconvenientes respecto del
contratado por la concertada; pondremos algunos ejemplos: los
profesores de la pública se han de presentar a oposiciones y les
puede tocar el colegio que sea, a veces muy alejado de su lugar
de residencia. Es cierto que cobran sexenios, pero no cobran la
paga extra a los 25 años. En definitiva, es cierto que la
enseñanza pública puede tener muchos problemas, desventajas,
etcétera, pero no todo reluce en la concertada y no siempre por
culpa de la administración.

Por otro lado gobernar es establecer prioridades y en
absoluto estamos de acuerdo con uno de los párrafos de la
exposición de motivos, pues no nos parece desaprovechar los
recursos públicos el Plan de 0 a 3 años, que para nosotros es una
etapa educativa más; ni tampoco acercar la innovación a los
centros en forma de informatización de las clases. Otros
pensaran que es prioritario que el alumnado vaya uniformado a
clase, o realizar determinadas actividades extraescolares de
carácter ideológico, no es nuestro caso.

Pero vayamos a analizar las propuestas de la proposición no
de ley del Grupo Mixto y a fijar nuestra postura en relación a
cada una de ellas. No es posible aprobar el primer punto, de que
el Parlamento se adhiera a la plataforma en defensa de la
enseñanza concertada ya que hemos expresado nuestra postura
de defensa de la enseñanza pública. 

El segundo punto habla de retirar el apoyo, pero hay el
actual proyecto de decreto de conciertos educativos, y nosotros
estaríamos dispuestos a proponerle una transacción que consiste
en añadir la frase: “a la espera de la entrada en vigor del nuevo
reglamento de normas básicas estatales”.

En el tercer punto también les proponemos una transacción
que sería finalizar el punto después de “sector concertado”,
porque la Mesa del sector de la enseñanza concertada ya
contempla todos estos ámbitos y no hace falta especificar. 

El cuarto punto pide extender las medidas de ahorro a otras
partidas presupuestarias. No lo votaremos favorablemente
porque la contención ya se está llevando a cabo en todas las
partidas. 

El quinto punto también querríamos transaccionarlo porque
nada nos gustaría más que no haber tenido que dilatar en el
tiempo los acuerdos de equiparación del profesorado. No hemos
sido nosotros quienes hemos creado la crisis económica, pero
tenemos que asumir los recortes presupuestarios que conlleva.
Por lo tanto, les proponemos añadir al final la frase: “siempre
que la situación económica y presupuestaria de la comunidad
autónoma lo permita”.

En coherencia con lo anterior, tampoco votaremos
favorablemente el sexto punto. Y de ninguna manera aceptamos
que desde el Gobierno se esté acusando al sector de la
enseñanza concertada adoptando medidas discriminatorias.

El séptimo punto también votaremos que no.

En definitiva, señores diputados y señoras diputadas
queremos dejar claro que el Grupo Socialista no está en contra
de la enseñanza concertada, tal como se quiere dar a entender,
pero las circunstancias con las que nos hemos encontrado son
las que son y las posibilidades económicas de que disponemos
también.

Eso es todo, muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, President. En primer lloc voldria deixar
constància del condol del Grup Parlamentari Popular i supòs
que de la resta dels membres d’aquesta comissió a la diputada
Esperança Marí per la mort de la seva mare.

I en relació a la proposició no de llei que presenta la Sra.
Sureda del Grup Mixt, feim palesa la importància que té aquesta
proposició no de llei, que en complementa una que ja va
presentar el Grup Parlamentari Popular el passat dia 7 de
desembre en el plenari, en què per cert es varen aprovar tots els
punts menys la reprovació del conseller, i crec que si això fos
avui, tal vegada partits que a un moment donat no varen donar
suport a aquest punt avui n’hi.

Perquè la veritat és que estam cansats de bones paraules, de
bones intencions, però els fets són els que són. Aquest Govern
ha arribat a acords sectorials amb l’escola concertada, amb el
sector de les escoles concertades i amb els sindicats i s’ha
compromès a complir un seguit de punts que un any després
aquest Govern ha incomplert. Aposta les bones paraules se les
endú el vent i el que és necessari són fets.

Recordar que el sector de les escoles concertades representa
entre un 37 i un 38% del total de les places educatives i llocs de
feina. I com molt bé deia la Sra. Sureda, un cost per alumne de
l’escola concertada és d’aproximadament 1.200 euros més barat
que el cost d’un alumne a una escola pública. 

Que el Partit Socialista lligui l’escola concertada amb una
certa ideologia, a aquesta diputada de manera personal ja em
pareix patètic, si entram en segons quin tipus de qüestions,
recordar que hi ha consellers d’aquest Govern que duen els seus
fills i filles a escoles concertades i a escoles privades, o sigui
que la ideologia, lligar una cosa amb l’altra ja em pareix
terriblement patètic; s’ha de mirar la llibertat dels pares i mares
per poder els seus fills i filles a les escoles que vulguin, siguin
públiques, privades o concertades, o sigui que lligar l’escola
concertada amb certa ideologia ja em pareix d’una manera molt
patètica.

Recordar que el Govern va recular en relació amb
l’aprovació d’aquests dos esborranys de decret en relació amb
el sector concertat, però la veritat és que avui en dia ja ningú no
se’n refia de la paraula del Govern. I la plataforma que es va
crear per aquest sector, que és important i molt representatiu,
perquè va veure vulnerats a un moment donat tots els seus drets,
plataforma que creix dia a dia, que està formada per 78 centres
dels colAlegis concertats, per sindicats, per associacions de pares
i mares i que cada dia té més adhesions de la societat civil i de
persones de renom i molt respectades d’aquesta societat balear,
doncs creiem que aquest govern hauria de prendre segons quins
tipus de mesures i ja no deixar les bones intencions, sinó fer
fets, agafar actuacions que realment demostrin el compromís
que té aquest govern en educació, que per a ells els fets són els
que són, no ha estat una prioritat.

En relació a què no s’aprovaran o amb els punts i les
esmenes que s’han presentat que ja es fan, ens diu la
representant del Partit Socialista que ja es fan, contenció en els
pressuposts, doncs el grup parlamentari no sap quina contenció
es fa perquè no coneixem els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma, no sabem amb quina partida pressupostària compta
la Conselleria d’Educació; no sabem d’on es fan retallades, com
que ho desconeixem, doncs no ho sabem i com que no ho
sabem, i molt manco ens fiam ja de les paraules d’aquest
govern.

Per altra banda, el Partit Popular sempre ha defensat i ha fet
feina per equiparar de manera progressiva les condicions de
treball i les econòmiques entre el personal dels centres públics
i dels centres privats concertats.

Per altra banda, pensam que en aquesta legislatura els dos,
tres darrers anys, per la minva de finançament als centres
d’educació especial ha estat molt greu, perquè pares i mares que
tenen fills i filles en aquest tipus de situacions no tenen perquè
pagar que hi hagi crisi econòmica, això no ens pareix un
argument suficient. I des d’aquí doncs es condemna l’actuació
que ha fet el Govern en aquest sentit, vull recordar els alumnes
amb síndrome de Down, que, per una partida de 60.000 euros a
aquests nins se’ls han retirat els professors i professores que
tenien de suport als seus centres.

Per tant, per al Grup Parlamentari Popular l’educació amb
majúscules és i serà una prioritat abans, ara i després. I l’escola
concertada hi té molt a dir i és un sector molt rellevant en el
sector educatiu de les nostres illes. Per tant, donarem suport tal
com estan a tots els punts que ha presentat la Sra. Sureda del
Grup Mixt. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Deman a veure si podem aturar dos minuts per estudiar les
transaccions.

EL SR. PRESIDENT:

Podem fer dos minuts de recés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Sureda té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir que
la transacció que ha fet el Grup Parlamentari Socialista al punt
2 i al punt 3 l’acceptam, i la transacció que s’ha fet al punt 5 no
la hi puc acceptar perquè consider que el Govern té un marge i
possibilitat de maniobra, intervenir allà on trobi oportú el
pressupost.
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Per tant, simplement agrair el suport del Grup Parlamentari
Popular i molt breument afegir que, evidentment, ni jo ni cap
dels que som aquí crec que no tenim una bola màgica i que no
sabem el que passarà en un futur molt llunyà, però el que sí sé
és que actualment i que en un futur, sobretot en la situació
econòmica que vivim i que ens marcarà durant molts anys, a
part de l’ensenyament públic tenim un ensenyament concertat
que hem de cuidar, perquè tots, o almanco així ho vull pensar,
volem un ensenyament de qualitat per als nostres infants, i això
passa per tenir uns professionals en tot l’àmbit educatiu, i
repeteixo, en tot l’àmbit educatiu, de primera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per tant, entenc que podem donar per
aprovats per assentiment els punts 2 i 3, amb les transaccions
incorporades, és correcte?

Per tant, passaríem a votar la resta de punts.

Vots a favor. Molt bé.

Vots en contra. Molt bé.

En conseqüència, queda aprovada per 8 vots a favor i 7 en
contra.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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