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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY.

Bones tardes, Sr. President. Francesc Dalmau substitueix per
darrera vegada Rosamaria Alberdi.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Carolina Torres.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé... sí?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Esperança Marí en el
segon punt de l’ordre del dia.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, perfecte. Passam idò al segon punt de l’ordre del
dia d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 797/11 i 717/11, del Grup Parlamentari Mixt. 

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 797/11, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a revisió de
competències de les delegacions d'educació a cadascuna de
les illes (urgència).

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 797/11,
sobre revisió de competències de les delegacions d’educació a
cadascuna de les illes, intervé pel Grup Parlamentari Mixt la
Sra. Marí, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, crec que
durant aquesta legislatura en el Parlament de les Illes Balears,
tant en aquesta comissió com en el ple, hem parlat profusament
d’educació, això volem pensar que demostra que els grups
parlamentaris i de manera prou general concedim a l’educació
una importància notable. 

En té certament, perquè constitueix un dels pilar bàsics per
al desenvolupament de qualsevol societat. Tenint en compte
emperò que els resultats de l’educació, d’allò que s’assoleix
mitjançant el sistema educatiu no es veuen de manera
immediata, sinó que tarden un temps a poder-se comprovar seria
una temptació deixar les qüestions educatives una mica
arraconades. Entenc que no ha estat així i vull aprofitar
l’avinentesa per manifestar la meva satisfacció sobre aquest
assumpte, fer-la extensiva també, aquesta satisfacció, a tots els
diputats i a totes les diputades que hem format part i que hem
treballat en aquesta comissió.

No falta dir i em centraré en el tema ja que cadascuna de les
illes que formen aquest país conegut com Illes Balears presenta
una dinàmica social clarament diferenciada. Això comporta que
les necessitats en l’àmbit educatiu hagin d’adaptar-se a les
característiques específiques de cadascuna de les illes, fet que
sempre serà més productiu i més eficient que no la planificació
sistemàtica que a vegades es du des de Palma... o des de
Mallorca, però millor des de Palma. 

D’exemples de descentralització de les conselleries
d’Educació no en manquen, això em permet posar-ne davant
vostès, senyores i senyors diputats, dos de sentit polític
diferents, em refereixo al casos d’Andalusia, amb l’educació
gestionada pel Partit Socialista, i de Castella i Lleó, amb
l’educació gestionada pel Partit Popular. 

Tant a Andalusia com a Castella i Lleó els respectius
governs autonòmics han cedit competències a les seves
delegacions d’Educació. En el cas concret d’Andalusia s’han
cedit competències a les delegacions provincials d’Educació
mitjançant un decret en què s’estipulen totes les competències
que poden tenir -gestió d’obres, reformes, quines quantitats
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determinades han de tenir per fer aquesta gestió o aquestes
obres, etc. 

En el cas de Castella i Lleó s’ha produït una
descentralització pel que fa a serveis i a gestió en els negociats
d’Educació, també n’hi ha a les diferents capitals de província
de la comunitat autònoma. També crec que hauríem pogut
parlar a més d’Andalusia o de Castella i Lleó, hauríem pogut
posar els exemples de qualsevol land d’Alemanya i les
característiques que tenen les competències d’educació que
tenen delegades.

En qualsevol cas entenc però que el fet que la nostra
comunitat autònoma estigui formada per illes marca unes
especificitats que haurien d’ajudar en qüestions com la que ara
mateix plantejam.

El Consell Escolar de les Illes Balears també ho veu així. En
els tres informes realitzats fins ara sobre el sistema educatiu de
les Illes Balears s’inclouen recomanacions favorables a la
descentralització de les funcions de la Conselleria d’Educació.
El Consell Escolar de les Illes Balears atribueix l’origen de
l’estructura centralitzada de la Conselleria d’Educació i per tant,
de manera efectiva, les competències per part de les delegacions
d’Educació a Menorca, a Eivissa i a Formentera al fet que les
Illes Balears és una comunitat autònoma uniprovincial o que
partíem d’aquesta realitat de comunitat autònoma uniprovincial.

Això ha generat una tendència a la centralització que
probablement s’hauria evitat si, abans de l’autonomia, les Illes
Balears haguessin estat dividides en diverses províncies. Ara
podria fer una broma: Mallorca i Menorca per un costat i
Eivissa i Formentera per un altre, haurien estat dues unitats
uniprovincials, bé, bromes a part... 

(Remor de veus)

No, no, per això, són llicències per ser avui el darrer dia
d’aquesta comissió... però bé, això no implica evidentment que
no siguem a temps d’esmenar el condicionant del passat i
organitzar-nos millor en el futur. 

Per tant, voldria remarcar que els respectius consells
escolars també d’Eivissa i de Menorca també s’han afegit a
aquesta proposta del Consell Escolar de les Illes Balears. 

Així mateix vull recordar que el Consell de les Illes Balears
remarca les possibles solucions per resoldre el problema general
que aquesta excessiva centralització crea. Llegesc textualment
la resolució del Consell Escolar, diu: “L’estructura política i
administrativa de la Conselleria d’Educació i Cultura està
excessivament centralitzada i no respon a les característiques de
la nostra comunitat autònoma. L’estructura s’hauria d’adaptar
a la realitat plural que presenten Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera per la qual cosa s’hauria de dur a terme un procés
descentralitzador de tal manera que cadascuna de les illes
assumís progressivament competències en gestió de matèria
educativa”.

Per tant, lògicament ni el Consell Escolar de les Illes Balears
ni la modesta proposició no de llei d’aquesta diputada no entren
a especificar quines haurien de ser aquestes competències.
Precisament per això proposam que es realitzi aquesta anàlisi i
aquest estudi per determinar de quina manera més racional, més
adequada es podria fer efectiva aquesta millor gestió de la
Conselleria d’Educació.

També vull deixar clar que aquesta PNL no pressuposa de
cap manera quin hauria de ser el resultat final d’aquesta anàlisi
descentralitzadora de la Conselleria d’Educació. Només
intentam posar de manifest que l’estructura actual de
delegacions de la conselleria, amb unes funcions merament
administratives i sense competències efectives, no és la millor
possible. Entenc per descomptat que hi pugui haver projectes
molt diversos sobre com s’ha d’articular l’estructura de la
conselleria en el futur. 

Per tant, la meva proposta -i acab- aniria, sense intentar
preconfigurar res, en la línia de descentralitzar l’estructura de la
conselleria i dotar les delegacions de competències efectives.
Crec que s’adaptaria, òbviament, millor a l’estructura real
d’aquest país que som, les Illes Balears, i que permetria per tant,
oferir un millor servei a la comunitat educativa de cadascuna de
les illes. És amb aquest ànim que hem presentat aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Marí, per part del nostre
grup creim que certament encara l’esforç de descentralització i
de convertir els governs insulars en els veritables protagonistes
de l’autogovern té encara camí per recórrer, un dels apartats que
cal revisar i aprofundir és aquest tema de l’educació. Per tant,
ens sembla bé que aquesta reflexió i aquesta proposta per part
del Parlament arribin al Govern i quedin com un element a tenir
en compte de cara al futur i a la pròxima legislatura. 

Segurament el que també convendrà ja es acabar
l’arquitectura global, veure exactament com queda el
repartiment de totes les competències que preveu l’Estatut i que
no han estat transferides i veure el conjunt de l’operatiu per
veure què queda a les illes i què es queda el Govern de les Illes
Balears de la manera més racional, més prop dels ciutadans a
partir d’un principi com el de subsidiarietat, però a l’hora també
d’eficàcia i d’economia en la gestió.
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 L’apunt tal i com està expressat a la proposició no de llei
ens sembla adequat i la concreció, com bé s’apuntava, doncs
s’haurà de calibrar en produir-se. En qualsevol cas, crec que es
començava amb la boutade de voler jugar o de dividir-nos en
províncies, però la veritat és que si no eliminam les províncies
tal i com parlàvem que... es va aprovar dimarts de la setmana..
. al darrer ple del Parlament, no estaria malament, no dic dues,
igual tres o quatre províncies, almanco duplicaríem la nostra
presència a les Corts Generals i segurament els recursos i la idea
començaria a sentir-se, que és veritat que malgrat el territori i la
població són relativament... raonables o no són especialment
grans, és cert que la dificultat afegida que comporta el caràcter
(...) del país doncs d’alguna manera burocràtica administrativa
s’ha d’afrontar. Per ventura la que més entenen els espanyols és
la província i si no ho resolem d’una altra manera doncs que
sigui amb aquesta. 

Per paga sí que l’Estatut... no és nat de la Segona república,
com vostè sap era Mallorca i Eivissa, i Menorca pel seu vent o
millor dit, Menorca fora autonomia perquè no ho acaba de
veure, precisament perquè és molt important aquesta
descentralització per sentir-se còmodes dins l’autogovern.

En qualsevol cas, crec que sí que hi hagut un esforç, un
avanç, indiscutiblement en aquests trenta anys hi ha hagut una
altra sensibilitat, una altra manera de dur la política respecte del
que havia estat la diputació des del segle XIX, però encara falta
molt per ser el més eficaços i el més propers a cadascun dels
ciutadans de les illes, que passa per descentralitzar aquesta
mena de serveis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Rita. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyors diputats
i senyores diputades, pensam que hi ha dues matèries
competencials, com són la sanitat i l’educació, que difícilment
seran un dia transferibles als consells insulars, però l’estructura
del nostre territori fa necessari que hi hagi alguna mena
d’organització o d’estructura que sigui pròpia de cada illa en
tots els àmbits de l’Administració. 

La mar marca distàncies i també marca el context
socioeconòmic de cadascuna de les illes en el cas del nostre
arxipèlag. És per aquesta raó que així com existeix un director
de l’hospital, tant a les pitiüses com a Menorca, que és el
coordinador del Servei de Salut d’aquelles illes, també
existeixen les delegacions territorials d’Educació, amb aquest
ànim coordinador.

De totes maneres, el nostre partit, el Partit Socialista a
Menorca, sempre ha opinat que les funcions d’aquestes
delegacions haurien de ser assumides pels consells insulars.
Pens que aquesta hauria de ser una possibilitat a explorar, però
altres partits han preferit en el seu moment crear aquestes
unitats administratives com són les delegacions territorials.
Actualment també hi ha o existeix un moviment reivindicatiu

per dotar-les de més autonomia com proposa ara la portaveu
d’Eivissa pel Canvi. Efectivament, aquesta també pot ser una de
les solucions. Aquest és un moviment que ha nascut a Eivissa,
però que s’ha estès ara també a Menorca.  

El que presenta avui la diputada d’Eivissa pel Canvi és, per
tant, que les delegacions territorials d’Educació i Cultura puguin
exercir les seves funcions de coordinació administrativa en el
seu àmbit educatiu i cultural amb una certa autonomia i
competències que li haurien de ser delegades pel conseller.

Entenem de l’exposició de motius i dels punts de la proposta
que no es tracta de crear un nou organisme, sinó que les
mateixes oficines existents puguin exercir una certa autonomia
-com deim- a partir que el conseller fes les delegacions
oportunes sobre aspectes concrets que haurien de ser analitzats.

En realitat és traslladar -com ha dit també la diputada, la
portaveu d’Eivissa pel Canvi- aquest model de les direccions
provincials d’altres comunitats autònomes que tenen més d’una
província a les illes i considerar per tant el fet insular com a
provincial, cosa que tampoc no és una cosa tan desgavellada. 

Hem de dir que en un sentit molt semblat el Consell Insular
de Menorca també va aprovar un document dia 19 de gener del
2011 en què demanava l’inici d’aquest procés de progressiva
descentralització de l’estructura de la Conselleria d’Educació i
Cultura i una major capacitat de decisió als territoris insulars.

També volem fer menció que, dels 21 membres reunits, 13
varen votar a favor i 8 es varen abstenir. Això vol dir que és un
tema que es posa damunt la taula i es valora amb la comunitat
comunicativa, però que no té actualment tampoc una unanimitat
total. No obstant això, està clar que s’ha de valorar.

El document de referència del Consell Escolar de Menorca
proposa que s’iniciï un procés de progressiva descentralització
de l’estructura de la Conselleria d’Educació i Cultura i que es
doti per tant de més capacitat als territoris insulars; es planteja
la necessitat de transformar l’actual delegació en una direcció
territorial amb capacitat de decisió i gestió autònomes en els
termes que s’haurien de definir, perquè això fos possible
haurien de tenir un personal i un pressupost propi, diu el Consell
Escolar, i defineix els camps on seria important aquesta
descentralització, que seria la planificació i estructures, personal
i juntes de personal docent.

Quant a la primera, pensen que des de les direccions
territorials es podrien confeccionar els mapes escolars i fer les
gestions de contractació per cobrir les necessitats de millores
dels centres. En la segona, quant a personal, es podrien resoldre
comissions de serveis, permisos, llicències inferiors a trenta
dies, sancions disciplinàries, canvis de llocs de treball, etc. En
la tercera, que són les juntes de personal docent, tendrien com
a objectiu que un òrgan legal representés democràticament i
colAlectivament el professorat de l’ensenyament públic i fos un
interlocutor de l’Administració que pogués tenir una relació
periòdica d’intercanvi d’informació de manera oficial.
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Som conscients que tot això comporta diversos problemes,
o en podria comportar. Per exemple, què passa amb el personal
no docent?, què passa amb l’escola concertada? Tota una sèrie
de qüestions que s’han d’anar aclarint. Això no obsta perquè no
considerem important que s’estudiï el tema i que s’analitzi cas
per cas quines són les competències que han de ser delegades,
entre altres coses perquè nosaltres estam a favor de l’agilitació
administrativa i del principi de proximitat en la gestió.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista
votarà a favor de la proposta. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular intervé la
Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,
bones tardes, davant la proposició no de llei que presenta la
representant d’Eivissa pel Canvi el Partit Popular votarà a favor
del primer punt i votarà en contra del segon punt. Ara
m’explicaré.

La Sra. Rita hi ha fet referència, a la creació de les
delegacions d’Educació, qui les va crear va ser el Partit Popular
l’any 1998 després que aquesta comunitat autònoma tengués les
transferències en educació i va ser qui les va dotar de
l’estructura administrativa que tenen a l’actualitat.

Amb total respecte a les opinions dels diferents consells
escolars insulars, la situació econòmica en aquesta comunitat
autònoma i en tot l’Estat és la que és i el Partit Popular està en
contra de les duplicitats d’estructures. Si parlam de reforçar, de
donar més autonomia a les delegacions d’Educació, per què no
ens plantejam crear delegacions de Salut perquè hi hagi una
persona que coordini tots els centres de salut i hospitals que hi
hagi a cada una de les illes? Això podria ser una roda, crec que
ho tendríem bastant complicat i sobretot, no tan sols per la
coordinació, sinó... crec que, el més greu i el que més ens hauria
de fer pensar un poquet en la situació que vivim, una despesa
molt grossa de manteniment de dobles i triples estructures en
alguns casos que la comunitat autònoma no pot suportar.

La legislació i les normes reglamentàries autonòmiques -
vostès ho saben molt bé- estan sotmeses en matèria d’educació
a la competència legislativa orgànica que correspon a l’Estat.
Pensam que el Govern, les conselleries, en aquest cas la
d’Educació, és qui ha de continuar tenint el control en
l’organització i la planificació dels centres, dels serveis i de
l’àrea pedagògica.

El Partit Popular advoca en tot cas per reforçar l’autonomia
dels centres, aquí sí que ens hi podem trobar, però no a crear
dobles estructures administratives i de gestió que l’únic que fan
és crear duplicitats i encarir moltíssim la despesa econòmica
d’aquesta comunitat autònoma. 

Crec que hem de fer un pensament, totes les
administracions, tots els polítics i actuar amb responsabilitat, no
podem afegir més càrregues econòmiques a les que ja tenen tots
els nostres ciutadans perquè són al cap i a la fi els que paguen
amb els seus imposts tota aquesta despesa.

Per tant, estam d’acord que es pugui realitzar un estudi sobre
la viabilitat de la revisió de les competències de les delegacions
d’educació a cada una de les Illes. Per altra part, no podem estar
d’acord que es descentralitzi per tal que la Conselleria
d’Educació perdi, en aquest cas, capacitat de gestió, de
coordinació i de planificació en tot el que correspon a les seves
àrees.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinàs. En torn de rèplica, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull agrair les
intervencions dels diferents portaveus i el suport que s’ha donat
sigui en els dos punts o en el primer punt. De totes maneres
m’agradaria aclarir un parell d’aspectes. 

És, com ha dit el Sr. Alorda, una proposició no de llei de
cara al futur, vull dir, és el darrer dia, la darrera comissió
d’aquesta legislatura, per tant, no pretenc cap altra cosa excepte
començar a parlar d’aquest tema, que en parlem, i que quedi un
tema obert de cara a la pròxima legislatura. Per això, la proposta
bàsicament és de quina manera podríem arreglar aquest
problema. Som molt conscient, i també voldria deixar-ho molt
clar, que quan parlam de descentralitzar parlam sempre d’uns
serveis que són molt bàsics i molt mínims i que en cap cas no
implicarien inflar la maquinària de l’administració. No som
partidaris d’inflar més una maquinària que a vegades ja és prou
pesada o té una càrrega prou pesada, però sí pensam que també
hem de conjuminar el fet de tenir una administració que també
sigui propera al ciutadà i que, per tant, pugui donar uns serveis
que siguin els millors possibles.

També voldria aclarir el punt en el qual aquesta proposta
tampoc no entra en contradicció, en absolut, amb el fet d’aquells
grups polítics o aquells partits que preconitzen un model de
dotació de més autonomia per als centres educatius perquè
pensam que el fet de comptar amb unes delegacions d’Educació,
que comptin amb unes competències pròpies que puguin
millorar la seva gestió, també pot facilitar un model
d’autonomia de centres. 

Per tant, bàsicament -i em repetesc- és una proposició no de
llei que intenta això, obrir un debat i sempre fet des de la
responsabilitat i de veure quina manera es pot millorar un dels
serveis que a vegades és també més qüestionat per la seva
ineficàcia i a vegades per la seva lentitud, com és la maquinària
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de la Conselleria d’Educació. Per tant, gràcies una vegada més
i que sigui un tema que quedi obert per al futur.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Ateses les intervencions, puc
entendre el primer punt aprovat per unanimitat? 

Passaríem a votar el segon punt. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

No hi ha abstencions. 

Per tant, seria aprovat per 8 vots a favor i 7 en contra.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 717/11, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment i
millora del funcionament de l'escola pública Ses Marjades
de Sóller.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 717/11,
sobre manteniment i millora del funcionament de l’escola
pública de Ses Marjades de Sóller, intervé pel Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. De
manera molt breu, avui volem parlar d’una escola de Sóller, Ses
Marjades, una escola unitària característica per les seves
peculiaritats a la zona. En aquesta escola, que té el segon cicle
d’educació infantil i el primer cicle de primària, tot en dues
aules, s’imparteix un ensenyament de qualitat, de gran
proximitat amb el medi i l’entorn i on el tracte a l’alumne i la
implicació dels pares són bàsics per a l’aprenentatge diari. Hi ha
la intenció de tancar aquesta escola i no entenem ben bé com és,
ja que hi havia un compromís adquirit en virtut del qual
s’ampliaria l’escola d’Es Puig perquè hi havia una massificació
de l’alumnat, però en aquesta escola d’Es Puig l’ampliació va
ser major i ara es pretén dur tots els infants cap a allà. A
nosaltres per previsió ens sembla bé, però les característiques
d’aquesta escoleta de Ses Marjades són molt diferents.

A l’Ajuntament de Sóller hi havia intenció i hi ha intenció,
de cedir més espais per a sales de psicomotricitat i de menjador
i el que sigui necessari per a l’escola i a part en tres anys s’han
fet millores en aquesta escola de Ses Marjades que no impliquen
el seu tancament. Trobam que aquí han fallat les formes, i
d’aquí la nostra proposició no de llei perquè, com ja he dit, hi
havia un compromís adquirit per part de la Conselleria
d’Educació de no tancar el centre i esperam que amb aquesta
proposició sigui un compromís ferm. No podem permetre
aquests canvis de criteris com s’ha demostrat a la premsa, que
ara ho tancarem, no el tancarem, ara esperarem un parell d’anys.
Crec que l’escola es mereix qualque cosa més i per les
característiques que té trobam que ha de continuar oberta.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Certament jo crec que a tots els grups
o com a mínim des del nostre ens agradaria que hi hagués una
possibilitat d’escoles de dimensions humanes, petites, en
edificis d’interès com el que té Ses Marjades i que, per tant, tot
el que pogués ser compatibilitzar-ho com a desideràtum no ens
sembla malament. Ara, no podem compartir, des de l’exposició
que feia la Sra. Sureda, és que s’hi hagin fet unes grans
inversions o que s’hagin fet millores sinó que més aviat hi ha un
cert consens que l’edifici no compleix en un sentit les
exigències d’un centre educatiu, que si les hem de revisar doncs
algú les haurà de revisar, que com s’apunta són normatives que
es creuen de distints territoris al respecte, com la mateixa
normativa urbanística, però que no està en aquest moment en
disposició. 

Tal i com nosaltres hem viscut aquesta polèmica, sí que hi
havia hagut un debat al respecte de quin havia de ser el mapa
final a Sóller després de l’ampliació o de la nova escola
pràcticament que hi haurà, que agombolarà les antigues, seran
unes millores indiscutiblement respecte de l’equipament, però
també és veritat que quant a la dimensió i la personalitat que té
en aquests moments Ses Marjades doncs hi haurà una diferència
que en algun aspecte es comprèn la reacció que han tengut els
pares. 

Dit això, el difícil és mantenir tots aquests equipaments i,
per tant, comprenem que qui ha tengut la responsabilitat prengui
la decisió que ha trobat més oportuna sempre també amb el
debat municipal de fer aquest canvi d’equipaments escolars.
Això no obstant, hem apostat perquè fos el menys traumàtic
possible, si ara ja hi ha tots uns alAlots que estan escolaritzats a
l’escola creim que no calia fer cap canvi dràstic, i aquesta ha
estat la situació que va anunciar el conseller l’altre dia en el
Parlament, on qual apuntava que tots els alAlots matriculats
mantindran fins al final aquest equipament, si no hi ha un canvi
que tothom vegi que val la pena fer una variació, mentre sí
s’atura ja la nova matriculació per millorar. Crec que aquesta
situació s’ha vist ja a molts d’indrets, crec que s’ha reaccionat
un poc tard respecte del que ha estat el debat del mapa escolar,
i nosaltres, en qualsevol cas, dins aquesta polèmica donarem
suport a la posició de la conselleria, però -insistesc-, si els
distints actors troben una solució que tota la comunitat
educativa la veu com a més satisfactòria, evidentment el nostre
grup també si sumarà.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes a todos y todas. El
pasado día 8 de marzo, en el Pleno del Parlamento, el conseller
de Educación y Cultura contestó a la pregunta del Sr. Melià en
relación al cierre de la escuela pública de Ses Marjades de
Sóller y contestó que el cierre se haría de una manera progresiva
y que respondía al diseño del nuevo mapa escolar y a la
optimización de recursos, y que ésta era una escuela que
presentaba deficiencias. En el curso 2011 y 2012 se mantendrán
los alumnos y las alumnas ya matriculados, pero no se abrirá
matrícula nueva en ningún nivel, por lo tanto, los alumnos y
alumnas de tres años pueden solicitar cualquier otro centro del
municipio. 

En el diseño del nuevo mapa escolar del municipio de
Sóller, en el 2008, se decidió proyectar y construir un centro
nuevo para trasladar a los alumnos del colegio de educación
infantil y de primaria Es Fossaret a un nuevo centro ubicado en
el solar de Ca les Ànimes, construir seis aulas, más las aulas
complementarias exigidas para los centros de educación infantil,
y se dotó el colegio público Es Puig de la línia completa de
infantil y primaria. 

Las actuaciones del colegio público de Es Puig implicaban
la supresión de las actividades lectivas en los centros Ses
Marjades y de la escuela de educación infantil L’Horta ya que
no tenía sentido hacer las aulas nuevas y no cerrar estos centros
que presentaban deficiencias y en los cuales hay que seguir
invirtiendo dinero, son edificios antiguos y que no están
adaptados a las necesidades educativas actuales, como también
en el momento del proyecto no existe ningún documento escrito
que aporte enmiendas a estas actuaciones de la conselleria. 

Por otra parte, las actuaciones antes señaladas comportan la
mejora en muchos aspectos en el impacto en los recursos
humanos; se consigue optimizar recursos con una mayor
estabilidad del profesorado y se evitan las itinerancias,
profesores compartidos entre dos o tres centros, el impacto
pedagógico. Estas nuevas infraestructuras adaptadas a las
necesidades del siglo XXI y que permiten tener los centros con
las dos etapas educativas completas con un mismo proyecto
pedagógico evitando el cambio de centro de los alumnos,
favoreciendo la coordinación de las dos etapas y entre cada
ciclo, lo cual repercute favorablemente en el resultado
académico. 

En el primer punt de esta proposición no de ley tenemos que
decir que el Govern, como ya dijo el conseller de Educación en
su intervención en el Pleno, hará un cierre progresivo de la
escuela objeto de debate y por consiguiente votaremos que no.

En el segundo punto, donde se insta al Govern a realizar
todas las reformas pertinentes para continuar con la escuela en
funcionamiento, tenemos que decir que el Govern ha hecho una
inversión en esta legislatura de 6.826.455 euros y con estas
actuaciones en materia educativa se consigue una mayor
estabilidad del profesorado optimizando los recursos humanos.
Estas nuevas actuaciones adaptadas a las necesidades educativas
del siglo XXI permiten tener los centros con las dos etapas
educativas completas evitando los cambios de alumnos y con un
mismo proyecto pedagógico. Por esto, el Grupo Parlamentario
Socialista votará también en contra de este punto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé la Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
L’escola pública de Ses Marjades de Sóller és una petita escola
rural que va iniciar la seva activitat els anys trenta, tota la seva
existència ha estat marcada per l’alta qualitat en l’ensenyament
per mor que és una escola petita on el tracte familiar és un dels
trets més important. S’hi proporciona un acolliment especial als
alumnes ja que el tracte directe amb pares, professors i nins fa
que tothom es conegui de forma directa i s’impregni l’ambient
de gran família. Ses Marjades té ara mateix una línia completa
d’educació infantil i el primer cicle de primària, l’estructura dels
edificis de l’escola estan en perfectes condicions i la ràtio
mitjana d’alumnes assegura l’atenció directa que els mestres
poden dedicar a cadascun. Es troba a un lloc privilegiat de la
Vall de Sóller i dins un nucli de població que facilita una funció
social irrenunciable, com és que permet acompanyar els infants
a peu sense haver d’agafar cotxe.

Aquesta legislatura la Conselleria d’Educació ha decidit
ampliar el colAlegi públic Es Puig, fet que no menyspream en
cap cas i que segur que servirà per minvar les ràtios alumne-
professor i avançar-se a l’augment del nombre d’alumnes que
puguin venir. No obstant això, aquesta decisió ha vengut
acompanyada per un anunci, fa poc d’un mes, del tancament
imminent de l’escola de Ses Marjades i de L’Horta quan acabi
aquest curs. Aquest anunci sobtat ha provocat una greu
polèmica dins el poble de Sóller ja que els pares i mestres hi
estan totalment en contra i s’han mobilitzat conjuntament per
evitar-ne el tancament, s’han manifestat durant setmanes, han
recollit més de dues mil firmes i han fet arribar la seva enèrgica
queixa a la conselleria i al Parlament. Els pares sempre han
defensat la seva escola per l’alt grau de qualitat de
l’ensenyament que s’hi imparteix, que quedaria minvat si
s’integren els seus alumnes dins una gran escola com és el
colAlegi Es Puig.  

Des de l’inici de legislatura la conselleria ha assegurat a la
comunitat educativa sollerica que l’ampliació d’Es Puig no
implicaria el tancament de cap escola de Sóller. Aquest anunci
ha estat totalment fals i per això els pares i professors se senten
enganats. Fa dos mesos s’anuncià el tancament a final d’aquest
curs de l’escola de La Horta i de Ses Marjades, tot hi haver
promès dins els consells escolars municipals que no es tocarien
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aquestes escoles i que, fins i tot, s’hi podrien fer obres de
millora; però no només s’ha actuat d’esquena a l’opinió de tota
la comunitat educativa sollerica, i el que és més greu d’esquena
a allò que ells havien promès, sinó que a més es coarta la
llibertat d’elecció dels pares que se’ls impedeix decidir quin
model volen per als seus fills, el model d’una petita escola
familiar o el model d’una gran escola pública. No qüestionam
l’existència dels dos models, però sí el dret dels pares a decidir
lliurement quin troben més adient per al seus fills, ja que
ambdós models escolars proporcionen una diversitat i una
riquesa d’oferta on poder elegir. 

Les formes i l’actitud de la conselleria amagant el resultat
d’allò que es volia fer no són pròpies d’uns governants que
haurien d’escoltar el que els ciutadans demanen, i els pares i els
mestres han sortit al carrer per demanar el manteniment
d’aquesta escola tal i com sempre ha funcionat. Davant les
enèrgiques crítiques el conseller anuncià en el Ple de dia 8 de
març una rectificació sobre el tancament i va dir que els
alumnes que havien iniciat l’ensenyament en aquesta escola
podrien acabar fins el darrer curs que s’imparteix, però no es
permetrien noves matriculacions.

Vistes les contínues manifestacions de l’associació de pares
i mares i del claustre de l’escola, aquesta setmana s’ha anunciat
una nova rectificació, fent gala de la reiterada improvisació a la
qual el Govern ens té acostumats. Ara pareix que volen
permetre noves matriculacions, però només per als germans dels
actuals alumnes. Creim que aquest anunci no té cap sentit i molt
menys mantenir una escola per un petit nombre d’alumnes. La
comunitat educativa de Sóller no vol mitges tintes ni mitges
solucions, a Sóller la riquesa educativa que proporciona aquesta
escola és insubstituïble i s’ha de permetre la seva continuïtat
com sempre s’ha fet. No valen en aquests casos criteris
econòmics ni de retalls de recursos, sempre hem defensat que la
inversió en educació i sobretot en la qualitat de l’educació s’ha
de mantenir a l’escaló més alt. Per tant, defensarem la
continuïtat d’aquest model d’escola i rebutjam l’actitud del
Govern d’actuar contra l’opinió dels pares i mestres i sobretot
d’amagar les intencions que tenien de tancar l’escola enganant
els interessats. Per aquest motiu, votarem a favor dels dos punts
d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morell. Sra. Sureda, vol intervenir?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Simplement agrair el suport del Grup
Parlamentari Popular i si es necessiten millores, evidentment
que es revisi i es faci, era el compromís i, sincerament, no és per
nosaltres sinó per les famílies de Sóller que volen aquesta
escola, són elles que s’ho mereixen. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votar. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei per 8
vots a favor i 7 en contra. 

Arribats a aquest punt farem un recés de dos minuts per
deixar entrar el conseller i el seu equip.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors, reprenem la comissió d’avui i tot seguit
passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de les preguntes RGE núm. 188, 189, 190, 191, 192 i
193/11, totes del Sr. Josep Gornés i Hachero del Grup
Parlamentari Popular.

Assisteix el conseller d’Educació i Cultura Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, acompanyat de la Sra. Catalina Morey
González, secretària general; de la Sra. Margalida Tous Ferrera,
directora general de Política Lingüística; de la Sra. Catalina
Siquier Capó, gerent del COFUC; de la Sra. Rafaela Sánchez
Benitez, cap de Gabinet; i del Sr. Francesc Ramis Oliver,
assessor tècnic.

II.1) Pregunta RGE núm. 188/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou conservatori de música de Menorca
(VI).

II.4) Pregunta RGE núm. 191/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou conservatori de música de Menorca
(V).

Per defensar la pregunta RGE núm. 188/11, sobre nou
Conservatori de Música de Menorca intervé el diputat Hble. Sr.
Josep Gornés i Hachero.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Si la presidència m’ho permet,
agruparia les preguntes en dos blocs. No tenc el nombre de
registre de les preguntes, però les he fet arribar al lletrat i si al
conseller li va bé, clar. Les dues primeres serien les que fan
referència al calendari previst per a l’obertura oficial del
conservatori i la que fa referència al pressupost destinat a la
construcció i dotació del nou conservatori. Agruparia aquestes
dues en un primer bloc. I la resta en un altre. Si al conseller li va
bé, clar.
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EL SR. PRESIDENT:

Per tant, perquè en quedi constància un bloc seria la 188 i la
191 i l’altre bloc serien la 189, 190, 192 i 193.

Per tant, ara formularia les preguntes RGE núm. 188 i 191?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Efectivament. 

EL SR. PRESIDENT:

188 i 191?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Les que fan referència al calendari i al pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Si al conseller li va bé, clar.

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

Sí, Sr. President, a mi em va bé, el que passa és que jo ho
tenia articulat d’una a sis i crec que deuen ser la primera i la
quarta crec, no?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Efectivament. Però si no li va bé ho podem fer una per una
de forma breu.

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

No, no, com vulgui.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Com el conseller sap, el Conservatori de Música de Menorca
és una d’aquelles infraestructures educatives llargament
esperada quant a la seva nova projecció, almanco a Maó, a
Menorca hi ha hagut un debat relativament intens, primer sobre
la ubicació, el lloc idoni en el qual s’havia de fer aquesta
infraestructura, on hi havia dos plantejaments, si s’havia de fer
a un edifici de nova planta, com s’ha fet a l’illa d’Eivissa, o si
s’havia de reformar, rehabilitar un edifici ja existent. 

Finalment s’ha optat per rehabilitar un edifici, com és la
Sala Augusta, relativament a prop del centre històric de Maó,
una sala, un antic teatre que, de tots és sabut, té el seu valor
cultural, però també presenta probablement una sèrie de
problemes, sobretot de tipus estructural i bàsicament referits a
allò que és la seva cimentació, ell lloc allà on s’ubica, una
antiga pedrera, el sòl de la qual no és massa estable. Açò és el
que ha provocat aquests moviments d’estabilitat que
repercuteixen directament sobre l’edifici. Hem vist recentment
també que sembla ser que la setmana que ve s’adjudicarà o es
farà saber finalment quin serà l’equip redactor d’aquest edifici.

Nosaltres quan vàrem formular aquestes preguntes, moltes
d’elles tenen un caire tècnic més que polític, però pensam que
és interessant saber quin és el context en el qual es mou la
conselleria. Ja sabem que a grans trets les línies estan definides
per allò que marca el plec de condicions, precisament, quant al
concurs del disseny del projecte d’aquesta infraestructura, però
entenem que estaria bé saber de primera mà quins són aquests
paràmetres, a partir dels quals la conselleria ha dissenyat o
planteja el contingut del Conservatori de Música de Menorca.

I en aquest sentit -i ja em centr en les dues preguntes-
volíem saber primer quin calendari s’ha previst, aquí posam per
a l’obertura oficial del nou Conservatori de música, evidentment
s’ha d’entendre en el sentit genèric de la pregunta, quin és el
calendari que té previst la conselleria quant a la consecució de
les obres? Quina és la previsió de finalització d’aquesta
infraestructura? I, finalment, quin és el pressupost total de la
construcció, però també per a la dotació d’equipaments d’aquest
conservatori?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Llinàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament Sr. Diputat, la
construcció d’aquest conservatori és una petició de fa molt de
temps per part de Maó i esperem -i dic esperem- que es dugui
a bon terme i que el calendari que seguidament li donaré s’ajusti
més al que ha suposat el calendari del Conservatori d’Eivissa,
perquè crec que he après en aquesta cambra que donar una data
concreta d’obertura, després resulta que moltes vegades no es
pot complir. Per tant, jo diria que això és un calendari
d’execució i esperem que no hi hagi les dificultats que es poden
trobar després en qualsevol moment. No sé si les excavacions
que s’han donat en el cas d’Eivissa es poden donar, però crec
que no deu ser així, a més vostè coneix molt bé aquesta situació.

Miri, el proper dilluns, dia 28, es coneixerà el projecte
guanyador i possiblement o bé el presentarem a Mallorca o
directament l’horabaixa a Menorca. No ho sé, encara no ho hem
decidit, supòs que demà ho decidirem. A partir d’aquest
moment hi haurà dos mesos per tenir contractada la redacció del
projecte, deu mesos de redacció i supervisió del projecte en
totes les seves fases, tres mesos per a la licitació de l’obra i
devuit mesos per a l’execució de l’obra. El que ja no vull dir és
el 15 de setembre de no sé què estarà inaugurat, però aquestes
són les pautes previstes quant al calendari, si tot va bé.

Quant al pressupost, que és l’altra pregunta que vostè em
feia, està previst un pressupost de 4,4 milions d’euros, inclòs el
18% d’IVA, més la dotació per poder obrir després aquest
conservatori i que pujarà a uns 5 milions d’euros.
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EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Conseller? Sr. Gornés, té la paraula. No.

II.2) Pregunta RGE núm. 189/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou conservatori de música de Menorca
(IV).

II.3) Pregunta RGE núm. 190/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou conservatori de música de Menorca
(III).

II.5) Pregunta RGE núm. 192/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou conservatori de música de Menorca
(II).

II.6) Pregunta RGE núm. 193/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou conservatori de música de Menorca
(I).

Per tant, passaríem a la formulació de les preguntes RGE
núm. 189, 190, 192 i 193, és correcte? Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Correcte, Sr. President, moltes gràcies. L’altre grup de
preguntes incideixen més en els aspectes purament tècnics, de
forma d’aquesta nova infraestructura educativa. Li vàrem
plantejar aquestes preguntes perquè vàrem tenir coneixement,
per la informació que hi ha penjada a la pàgina web de
l’IBISEC, de quines són les característiques quant a metres,
espais que es preveuen en diferents àmbits: ensenyaments de
música, aules d’ensenyament, aules de música de cambra, aules
d’orquestres, ... després la referència a locals comuns, sala
polivalent, biblioteca, videoteca, fonoteca, la zona
d’administració que també és una part important quant als
despatxos dels caps d’estudis, direcció, administració, etc.,
escenaris comuns, en definitiva quina és l’organització interna
d’aquest edifici. 

De les dades que hem pogut veure, de les dades que presenta
l’IBISEC, com dic, en data de juny del 2010, la superfície útil
és de 1.393 m2, amb una superfície total construïda de 1.950.
Aquestes dades en termes generals són les que nosaltres volem
posar damunt la taula, per saber si són les definitives aquestes
que hi ha penjades -com dic- en data de juny del 2010, si hi ha
hagut modificacions al respecte, si s’han inclòs aquestes
modificacions dins el concurs. Tot açò ve arran que se’ns ha fet
arribar la preocupació que és possible que aquests espais no
siguin suficients per tal d’abastir les necessitats reals que tenen
detectades els professionals que fan feina en el Conservatori de
Música de Menorca.

Hi ha una preocupació a nivell professional que si ara s’està
sortint d’una situació d’estretor, de manca d’espai, que el nou
projecte no tengui suficient amplitud de mires com per
planificar en un futur mig llarg aquests problemes que s’han
detectat ara i que a curt termini, una vegada aconseguida
aquesta nova infraestructura, ens tornem trobar en la mateixa
situació. Vostè sap que a Menorca hi ha una gran demanda, una
gran estima per als estudis de música, no seria d’estranyar que
la consecució d’aquesta nova infraestructura atragués un major
nombre d’alumnes o un major nombre de matrícules, i em
preocuparia el fet que aquest efecte cridada impliqués una altra
vegada que ens trobéssim en una situació semblant de la qual
intentam fugir ara mateix. 

En definitiva, Sr. Conseller, és açò, sabem que estam en un
impasse, ja sé que estam a dos mesos de les eleccions i que el
compromís que vostè pugui adquirir, l’hem de posar en el
context actual, però sí que m’agradaria que almanco aquestes
dades poguessin quedar fixades d’una forma més o manco
oficial de cara a un futur més o manco immediat i poder prendre
les determinacions que escaiguin al respecte. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

En aquesta pregunta sí li donaré els números que vostè em
demana. Al nou conservatori es preveuen 5 aules
d’ensenyament no instrumental de 30 m2 cada una, 3 aules de
música de cambra, conjunt o colAlectives de 30 m2 cada una, 1
aula d’orquestra de banda i cor de 80 metres quadrats, 22 aules
d’ensenyament instrumental o vocal de 15 m2 cada una, 6
cabines d’estudi de 8 m2, una sala polivalent amb escenari de
130 m2, una biblioteca, videoteca i fonotoca de 60 m2, un
auditori-teatre amb escenari de 60 m2, un despatx per al director
de 20 m2, un despatx per al cap d’estudis de 15 m2, un despatx
per a l’orientador de 15 m2, un despatx per a l’administrador de
15 m2, la secretaria de 40 m2, l’arxiu-secretaria de 15 m2,
consergeria, reprografia i recepció de 15 m2, sala de professors
de 40 m2, més el local de neteja, instalAlacions i banys.

Això quant a la pregunta que vostè em demanava en concret.
Hi ha una cosa evident, el mapa de distribució de conservatoris
és una tasca que evidentment s’haurà d’acabar la propera
legislatura i aquí també veient com ha anat la inauguració del
centre d’Eivissa, el de Felanitx i les peticions d’altres municipis,
evidentment per ventura reproduir seccions s’haurà de pensar en
una sectorització pròpia de cada illa i de cada zona perquè no hi
hagi segons quins estudis que no fa falta que es facin en el
mateix conservatori i se puguin fer fora del mateix conservatori.
Si bé, s’ha de dir que les peculiaritats de cada una de les illes
són diferents i, per tant, s’haurà de veure quina és la
metodologia que s’utilitzi per atendre aquest tipus d’alumnat,
que sens dubte tant a l’illa d’Eivissa, com a la comarca de
Felanitx, la d’Inca i a Palma mateix s’hauran de reconsiderar,
però sobretot fer i posar en marxa aquestes infraestructures era
absolutament necessari. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies. De les xifres que vostè ha enumerat, entenc que les
dades publicades per l’IBISEC el juny del 2010 són les vigents
i que, per tant, tal vegada sí ens trobam amb aquest problema
que jo li he esmentat abans, perquè de les necessitats mínimes
del nou conservatori, de l’estudi elaborat pels professionals que
fan feina en aquest centre, hi ha un desfasament entre el que
s’havia demanat i el que realment es disposa. Si de les dades
que vostè ens ha fet arribar, estam parlant d’una superfície útil
de 1.393 metres, una superfície total construïda de 1.950, a
l’estudi previ que se va fer es demandava un total de 2.244 m2,
aproximadament. Es demanava també que l’auditori o el pati de
butaques de l’auditori en contingués un mínim de 350, es
demanaven dues sales polivalents d’uns 100 m2, es demanaven
cinc aules d’ensenyament no instrumentals d’uns 40 m2, els
despatxos administratius sumaven uns 300 m2, les cabines
d’estudi eren deu cabines de 10 m2 cada una, ... En definitiva, la
demanda dels professionals superava en uns quants metres el
que veim que s’està planificant. Jo no sé si aquesta retallada ve
donada per l’elecció de la ubicació del centre. Ja sabem les
limitacions que té l’edifici de la Sala Augusta, l’espai, valoram
també per altra banda les possibilitats que té tenir un
equipament en el centre de la ciutat en aquest sentit, però
d’alguna manera, Sr. Conseller, volia posar en evidència aquesta
diferència de criteris -si vol- entre el que demandaven realment
els professionals d’aquest centre i el que finalment ha dissenyat
la conselleria. 

Esper que no facem curt, que aquesta infraestructura que
comença a caminar i que vostès presentaran dilluns sigui la
necessària. Tot i que ja dic, sense desmerèixer els estudis
tècnics i la feina que hagi pogut fer l’equip que guanyi
finalment aquest concurs, almanco em preocuparia que no
s’hagués fet cas d’aquestes recomanacions que com vostè sap,
són prou antigues i s’han fet públiques en diferents ocasions i
que posen en solfa -com dic- de qualque manera el futur més o
manco immediat d’aquest centre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Vostè m’ha parlat del tema de
butaques, hi ha pensades 155 butaques, així com està previst
fer-se. Després quant als metres quadrats dedicats, incloent
auditori, teatre, escenaris, estam parlant d’uns 1.108 m2 útils i
també s’ha de dir que l’obra nova és de 1.950 m2, més 624 m2

de la reforma de la Sala Augusta, 1.950 m2 més 624.

Jo tenc tot el respecte cap als professionals que puguin haver
fet aquestes peticions, però vostè estarà d’acord amb mi que
l’administració no pot demanar a cada colAlectiu que li digui
com ha de fer i les quantitats que han de tenir. S’ha de reunir
amb ells, els ha d’escoltar i després ha de prendre una decisió,
perquè si havíem d’escoltar tot allò que ens demanen,
evidentment no faria falta que hi hagués polítics, sinó que els
colAlectius i els tècnics decidirien com s’han de fer els centres,
les escoles, els auditoris, totes aquestes coses.

No obstant això, també li vull dir que aquí com en els altres
llocs, també hi haurà una comissió on els professionals que
formaran part d’aquesta comissió de construcció i de les
instalAlacions, infraestructures perquè a mesura que vagi
desenvolupant-se l’obra i el projecte hi puguin intervenir i dir la
seva opinió sobre la ubicació, els espais, aspectes que
normalment a vegades els arquitectes ho fan molt bé com a
arquitectes, però que després la tasca, sobretot la tasca docent,
la saben més els docents i evidentment la seva opinió és
important a l’hora de tancar projectes.

Això ens ha donat un bon resultat en tema educatiu, no
encara en tema més de tipus cultural perquè ha suposat que els
directors de centres on es feien centres nous han pogut
participar i han pogut, dins les possibilitats, remodelar en certa
manera els espais on s’havien de (...) aquells centres educatius
de primària o de secundària.

En poques paraules estarem presents en l’execució i aquest
és el projecte que, esperem, veurem la setmana que ve com ja li
he dit o bé a Palma o bé a Menorca, dilluns que ve o dimarts,
dilluns crec. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llinàs. 

III. Compareixença RGE núm. 487/11, 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 l'auditoria del COFUC.

A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la Compareixença RGE núm. 487/11
presentada per quatre diputats membres de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports del Grup Parlamentari Popular
mitjançant la qual solAliciten la compareixença urgent del
conseller d’Educació i Cultura per tal de celebrar una sessió
informativa sobre l’auditoria del COFUC.

Té la paraula el conseller d’Educació i Cultura, l’Hble. Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà per tal d’explicar el tema objecte de la
compareixença.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, els explicaré
l’argumentari de la meva compareixença referent a aquesta
auditoria del COFUC.

El passat 5 de juliol del 2010 vàrem remetre contestació a la
solAlicitud de documentació RGE núm. 2428/10, feta per vostès,
en què solAlicitaven auditories encarregades pel COFUC des de
maig del 2007, contestant que tal consorci no ha encarregat cap
auditoria externa en aquestes dades. És la Conselleria d’Hisenda
l’encarregada d’encomanar auditories als distints organismes
del Govern de les Illes Balears.

Per tant, parlam d’auditories públiques a les quals tothom hi
pot accedir. Fet aquesta matisació i ja per centrar el tema de
l’auditoria que ens pertoca del COFUC de l’any 2009 i sobre la
qual em demanen explicacions, els he de comentar el següent.

Com saben -i per això supòs que ho demanen- l’informe de
l’auditoria financera del COFUC del 2009 no manifestà una
opinió en relació amb els comptes esmentats que podria ser
favorable o desfavorable. La manca d’opinió sobre els comptes
anuals ha estat a causa de les limitacions que es descriuen a
l’apartat de les conclusions.

Durant el 2009 el Consell de Direcció del mateix COFUC -i
consta en acta- va detectar indicis de mala gestió i aspectes fora
quadrar. A finals de desembre del 2009, el gerent del COFUC
va presentar la seva dimissió i per tal que... per favor, un
moment... i per tal que es deixessin els comptes tancats no es va
prescindir, durant els mesos de gener i febrer del 2010, del cap
de l’àrea econòmica bàsicament per no deixar els treballadors
del consorci fora pagar o perquè durant aquest període es
pogués preparar tota la informació relativa als comptes anuals
del 2009. 

La informació que el director de l’àrea financera i de
recursos humans facilità a la gerència del COFUC no serveix
per tal que l’auditoria pugui realitzar les tasques de treball de
camp, ja que les partides no quadren i manca informació. El
resultat de l’auditoria financera constata una deficient gestió de
l’àrea financera i econòmica del COFUC durant el 2009. No hi
ha indicis de desviació de doblers, però sí una gestió
inadequada, una gestió deficient i una manca de diligència a les
responsabilitats, no hi ha, repetesc, i ho vull deixar ben clar,
desviament de doblers, malversació de fons, ni cap intenció
d’aportació inadequada, de fet parlam d’una quantia de 3.000
euros.

Davant aquesta situació, els auditors es veuen limitats a
l’hora d’emetre una opinió-informe relatiu al 2009.

La nova gerència del COFUC, juntament amb l’empresa que
a partir del mes d’abril del 2010 s’encarregà de la gestió
econòmica i financera, Orsella Assessors, tenen com a principal
objectiu la regularització de la situació financera. Es fan una
sèrie d’ajustos als comptes del 2009 per tal que els auditors
puguin redactar l’informe i ajustar-los als principis comptables.
Es reformulen i es presenten novament a l’auditoria per tal que
els pugui analitzar i emetre el corresponent informe.

Per una banda, tenim un informe d’auditoria financera per
a l’any 2009, que fa esment de conclusions però no emet una
opinió desfavorable sobre els comptes, simplement decideix que
per a la manca d’informació no emetrà opinió. Per una altra
banda, l’auditoria informe sobre les recomanacions que ja ha
deixat clar el mateix text a l’informe. El mateix informe-
auditoria també fa esment que no té com a finalitat resumir o
comentar els molts aspectes positius que existeixen i que
s’apliquen a l’administració del COFUC.

Davant aquesta situació, cal destacar els aspectes positius.
El COFUC va poder presentar als auditors uns comptes anuals
del 2009, d’acord amb uns ajustos proposats per l’auditoria,
aquests ajustos varen servir perquè, des de l’empresa
encarregada d’auditar els comptes es pogués emetre l’informe.
Les conclusions de l’informe fan esment d’uns punts que no es
varen poder aclarir en el seu moment, per manca d’informació
del COFUC, ja que no va facilitar tota la informació pertinent,
així com les conciliacions bancàries de tots els comptes corrents
que no es van solAlicitar a l’entitat bancària en el moment
adequat, abans del 31 de desembre del 2009, perquè
posteriorment no s’expedeixen. L’objectiu dels actuals gestors
és seguir els principis comptables de reflex fidel de la realitat.

Això quant a la primera part de la pregunta, i després crec
que n’hi havia una altra que feia referència a la mateixa, que era
al Pla d’actuació del 2011.

L’objectiu per al 2011 és continuar amb els criteris aplicats
durant el 2010: equitat de les actuacions ajustades a les
aportacions de la comunitat autònoma; regulació total de la
situació econòmica, fent especial incís en la reclamació en els
que tenim aportacions pendents amb el consorci; ajuntaments
que no han liquidat allò establert en els convenis de
colAlaboració; continuar fent que el consorci costi menys diners
a la comunitat autònoma, cosa que s’ha aconseguit durant el
2010, ajustant el preu dels cursos i ajustant-los als que tenen
establerts a altres institucions públiques per a l’ensenyament de
les llengües per a la població adulta, EBAP, EOI, ICE. També
s’ha tengut molta cura en les actuacions i en el seu cost,
prescindint d’aquelles que siguin més ambicioses i no arribin a
tants ciutadans. Continuar amb les actuacions que fins al
moment han funcionat i han suposat fer el COFUC.

a) Present a escoles, escola de lectura, Hudà web, joc de
literatura, cursos per a pares i mares; i b) Que sigui el referent
de l’ensenyament del català a la població adulta: cursos
generals, PELC, punts i centres d’autoaprenentatge; c) El
promotor d’iniciatives com ara l’edició de publicacions gratuïtes
per complementar l’aprenentatge Facilet; llibres de lectura
graduada, Gamma, vocabularis temàtics, esports, trot, fer la
difusió del PICAT com a eina imprescindible per a la correcció
i traducció de textos; d) Seguir amb la dinàmica de la liquidació
de factures més antigues i de més quantia per poder afrontar
nous reptes amb responsabilitat per assumir-ne el cost; e)
Aconseguir l’adaptació de material tant en suport físic com en
suport informàtic, el marc (...) de referència, amb una aplicació,
amb una implicació de tot el personal del COFUC; continuar
amb una gestió acurada i responsable i continuar fent que el
COFUC costi menys a la comunitat autònoma i serveis per a
més; aconseguir únicament durant el 2010 i que ha estat el
resultat d’una gestió eficient i fruit de l’esforç de la gerència
durant aquest exercici.
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Pressupost per al 2011 del COFUC. Transferència de la
CAIB d’1.352.750 euros, més ingressos per la quantia de
403.000 euros, total: 1.756.240 euros.

La tasca que realitza el COFUC s’ha centrat a fer-lo menys
costós per a la comunitat, més útil per als ciutadans i més
assequible per a més gent, amb un cost més equilibrat en la
necessitat. Tot això ha suposat que el COFUC pot realitzar més
tasques del seu objectiu a menor cost.

I moltes gràcies, Sr. President, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llinàs. Deman als diferents portaveus si és
necessari suspendre la sessió o si podem continuar. Podem
continuar.

En aquest cas, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Gornés, per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, l’hem convocat
aquí en aquesta comissió per tal que doni les explicacions
pertinents respecte del contingut d’una auditoria realitzada per
Moyá Auditoría Balear, SLP, on del seu contingut, vostè n’ha
anunciat alguns aspectes, però, com dic, del seu contingut es
dedueixen errors greus quant a la seva administració; es
dedueix, o almanco jo ho faig així, errades de gestió, desinterès,
damunt un organisme que vostè mateix va anunciar la seva
liquidació, la seva desaparició arran de la crisi del seu govern i
que, bé, finalment, no es va complir aquest anunci de liquidació,
però açò sí hem tengut aquest organisme pràcticament en
hivernació fins a la data d’avui.

Jo, Sr. Conseller, més que res perquè consti en acta i en el
Diari de Sessions, sí que vull relatar fil per randa quin és el
contingut d’aquesta auditoria perquè tots els diputats en tenguin
coneixement de primera mà. A l’auditoria, ho diu vostè, és una
auditoria respecte, diu el títol exactament: Informe de auditoria
financera del Consorci per al foment de l’ús de la llengua
catalana i la projecció exterior de la cultura de les Illes
Balears a dia a dia 31 de desembre del 2009.

A les conclusions d’aquesta auditoria s’esmenta literalment
que l’entitat, és a dir, el COFUC no ha facilitat la documentació
suficient dels moviments entre la data de tancament i la data de
recompte físic; diu literalment que “No hemos podido alcanzar
evidencia suficiente sobre la exactitud de las mercaderías de
la entidad al cierre del ejercicio y, en consecuencia, sobre la
razonabilidad de los importes registrados en el epígrafe de
existencias del balance de situación adjunto y en el epígrafe de
consumos de mercaderías de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta.

El punt número 2 diu: “No hemos obtenido de la sociedad
las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes
bancarias, por consiguiente no podemos asegurarnos
objetivamente de si en caso de haberlas obtenido se hubiesen
detectado ajustes o información adicional a incluir en las
cuentas anuales adjuntas.”

Tercer: “La entidad, con fecha 31 de diciembre de 2009,
presenta un balance descuadrado, por importe de 3.000 euros.
La entidad no nos ha sabido explicar dichas diferencias y
durante nuestro trabajo de auditoría no nos ha sido posible
determinar qué partidas o asientos provocaban dicho
descuadre. Debido a la gran importancia de las limitaciones al
alcance de nuestra auditoría, no podemos expresar opinión
sobre las cuentas anuales.”

Jo no sé si és que no han volgut expressar, no han pogut
expressar, com diu el text, o no ho han volgut expressar, perquè
jo, de tot el que he pogut llegir m’he pogut formar una opinió
bastant clara de la mala gestió que s’ha fet d’aquest organisme.

A l’apartat final, sobre el compliment de la normativa, diu
també: “El Consorcio ha realizado durante el ejercicio algunos
contratos, suministros y servicios sin adecuarse en los
procedimientos y forma de adjudicación a lo establecido en la
Ley de contratos de las administraciones públicas. La
liquidación del presupuesto incluída en las cuentas anuales
adjuntas muestra un exceso de gastos no autorizados del
capítulo 1, de gastos de personal por importe de 125.681,50
euros. Supone un incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 1/2005, etcétera.”

En definitiva, Sr. Conseller, l’auditoria fibla, l’auditoria
posa en evidència que s’ha gestionat malament, greus errades de
gestió d’aquest organisme que havia estat bandera de
l’anomenada política lingüística del seu govern i nosaltres
entenem que hauria de donar les explicacions pertinents a
aquesta cambra de per què es gasten 125.000 euros per damunt
del que vostès van pressupostar en aquest organisme, quan és un
organisme que vostè mateix, primer, va anunciar la seva
liquidació, com ha quedat demostrat amb el relat de les
activitats, a la comparativa entre el 2011 i l’activitat anterior
que registrava aquest organisme, està absolutament, bé, no té
comparativa possible. No entenem on han anat aquests doblers
de personal, per què era necessari gastar-se 125.000 euros més
del pressupostat respecte del capítol de personal.

Voldria saber, si vostè m’ho pot dir, per què, o si és així o
no, no es van abonar els imposts corresponents davant
l’Agència Estatal Tributària de l’any 2009.

Voldria saber per què no es varen aprovar els comptes
anuals del 2009 per part dels membres del Consell de Direcció,
voldria que m’expliqués amb detall les raons d’aquesta
negativa.
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I voldríem saber també quines van ser les mesures que vostè
va prendre arran de tenir coneixement d’aquest desquadrament,
d’aquesta manca de gestió, d’aquesta deixadesa quant a la gestió
d’aquest organisme per tal de corregir aquests fets.

Ha dit vostè que la gerent responsable de quan van tenir
aquests fets va dimitir, el gerent, no sé, si em pogués dir el nom
li estaria agraït, almanco perquè consti en acta també. I de
qualque manera entenem nosaltres que aquest organisme que,
com dic, era bandera de l’àrea de política lingüística, vostès se
l’han carregat directament, se l’han carregat per deixades, se
l’han carregat per manca de gestió, per manca de tutela política
damunt aquest organisme, per les raons que siguin. A vostès, a
vostè particularment, no els ha interessat tutelar la gestió
d’aquest organisme, segurament perquè forma part de la quota
política de gestió d’un altre partit polític al qual vostè no
pertany, dins aquesta política de compartiments estancs; jo
entenc la seva situació, difícil situació, donar explicacions a
aquesta cambra respecte de l’activitat d’un organisme gestionat
per un altre partit polític que no és el seu, entenc perfectament
la seva incomoditat. Però, Sr. Conseller, vostè és el conseller
d’Educació de la cosa i vostè està obligat aquí a donar les
explicacions pertinents sobre aquests fets que jo qualificaria de
greus, perquè, bé, Sr. Conseller, parlam d’un organisme
autònom que va tenir la seva importància en el seu moment i
que, com dic, aquesta auditoria posa absolutament en solfa i
posa una ombra de dubte important sobre la seva gestió.

He de dir també que no és només l’auditoria encarregada la
que es queixa i posa en evidència que el COFUC, els
responsables dels COFUC no han volgut o no han pogut lliurar
la documentació pertinent, sinó que també la Sindicatura de
Comptes, en el seu informe del 2009, diu que s’ha solAlicitat la
documentació pertinent i que tampoc no ha estat lliurada per
part dels responsables d’aquest organisme. És a dir, Sr.
Conseller, no és un fet puntual sinó que hem vist doncs que, de
qualque manera, per les raons que siguin, que esperem que
vostè doni les explicacions pertinents aquí, no es va lliurar
aquesta documentació necessària per tal que la Sindicatura de
Comptes i l’auditoria pogués fer la seva feina amb la correcció
que tots nosaltres desitjam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats
i Sr. Conseller, per aquesta compareixença, que crec que
certament tenia elements per la seva justificació i per tant creim
que és positiu que s’hagi produït. 

Jo en primer lloc vull apuntar i agrair, i fins i tot instar-lo
perquè fos encara més generós i bregui i defensi més l’actuació
i l’activitat que du a terme el COFUC i la inversió que s’hi
destina, o en general a les polítiques lingüístiques, perquè creim
que fa una funció molt positiva. Curiosament no sé..., s’ha
apuntat si havia decaigut. Jo crec que la tasca que ha duit a
terme el COFUC respecte de l’ensenyament de la llengua
catalana i totes les feines que s’han duit a terme en aquesta
legislatura són importants. Ho podrien ser més, el país necessita
encara més actuacions en aquest sentit, però crec que no es pot
estar, sobretot en aquesta pauta que ens ha aplicat de cara al
2011, l’esforç que s’està fent a l’ensenyament per a les persones
adultes arreu de totes les Illes Balears, i amb aquest esquema,
també, que era de consorci, que efectivament no ha acabat de
quallar en el sentit de participació de totes les entitats per trobar
un organisme on es concertassin les polítiques lingüístiques, la
idea originària del COFUC, que ha funcionat a mitges, per no
dir que ha funcionat poc estrictament com a consorci, amb la
idea de consorci.

En aquest sentit s’ha de reconèixer que també hi ha hagut
èpoques..., ha tengut moltes eventualitats. Record que el 2007,
quan s’entra en el Govern, la situació del COFUC és caòtica,
absolutament endeutat, hi havia deutes dels anys noranta, era
una situació realment..., una situació que..., sobretot en la
relació amb l’IBAVI, però amb la resta els darrers anys s’havia
anat deteriorant, i crec que afortunadament una inversió que
pràcticament duplica la seva participació, almenys puntualment
per arreglar la situació de la casa, resol, apuntala la situació del
COFUC. És cert que llavors també hi ha hagut uns canvis de
gerents en aquesta entitat i canvis de responsables financers i
comptables que no han contribuït per ventura a donar ilAlació a
la situació de gestió, però jo crec que s’ha de reconèixer que la
situació que es trobarà qualsevol nou administrador del COFUC
comparada amb la que es va trobar el 2007 serà certament molt
millor.

Dit això crec que és raonable, i ho he dit, la preocupació pels
comptes que es varen dir el 2009. Crec que aquesta auditoria tal
i com vostè l’ha expressada ha de transmetre una certa
preocupació sobre la gestió, sobre aquesta dificultat de lliurar
els papers i de quadrar; ha suposat, evidentment, un canvi de les
persones responsables de la comptabilitat que duien el 2009
damunt davall; a part de la dimissió de la gerència o del canvi
de gerent, que responia a unes altres motivacions, sí que el canvi
de responsable comptable s’ha produït dins el 2010.

Per tant creim que era necessària aquesta reacció, amb
l’apunt que vostè apuntava, i hi ha estat. Ara, la veritat, com
vostè aclareix i diu, que no hi ha aquest malbaratament, quan un
diu “aquestes actuacions s’han de reaccionar”, avui matí llegia
el diari i pensava que avui horabaixa havíem de venir i, clar, és
que avui era..., el consorci, un altre consorci, en aquest cas era
el d’informàtica, on hi havia 14 persones que no anaven a fer
feina perquè feien campanya per a Unió..., pretesament, hi ha un
cas on hi havia 14 persones que feien feina per a un partit i no
anaven a fer feina, segons el mateix gerent. Hi ha contractes de
persones de feines que pareix que no s’han fet -hi hauria el Sr.
Buils amb el Sr. Arbona i el Sr. Matas amb el Sr. Alemany-; hi
havia tot el tema de..., altres casos, hi havia quatre o cinc casos
on -presumptament- hi ha hagut realment ficar mà al calaix o
aprofitar-se de l’administració pública, la qual cosa quan...
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Com?, que no? Bé, jo he sentit això, he llegit això i són els
casos que realment són els que han posat els pèls drets al país.

Això no lleva que efectivament la mala gestió, o que hi hagi
dificultats de correcció comptable, s’ha de corregir, i crec que
s’ha fet aquest esforç, però crec que també és molt important el
fet de ser el mateix element que apunta l’auditoria de, d’alguna
manera, descartar qualsevol tipus de senzillament intuïció o
veure algun element de delicte.

També és important en aquest sentit veure que es pot actuar
havent-hi distints responsables polítics. A l’anterior legislatura,
el que dic, tot això que diuen els diaris, estan parlant d’un poder
monolític, és ver, un poder on una sola persona pareix que
dirigia tota l’organització, com era el president Jaume Matas, i
on tothom és responsable del que feia. No, no hi havia
compartiments estancs sinó que l’aigua corria i devia arribar a
totes les artèries i a totes..., és a dir, “capilAlava” fins a tota la...,
perquè en aquest cas els estancs són terribles, eh?, són terribles.
El millor que pot passar és tenir presidències com la d’en Matas
o la Sra. Munar, que són presidències omnímodes i que
permeten que l’aigua circuli, em pens, em pens, eh?, em pens.
En tot cas jo crec que ha anat bé aquest esquema que hi havia
per detectar allò que s’havia de detectar i reaccionar-hi a temps
sense crear tot aquest calaportal i festival que d’altres bandes
hem hagut de patir i empegueir-nos els que tenim capacitat per
fer-ho, perquè altres senzillament ho reivindiquen i queden tan
amples.

En qualsevol cas jo crec que ara és important donar compte
que dins aquest dos mil..., veure aviat l’auditoria de 2010, on es
pugui constatar la regularització absoluta dels comptes, que
s’intentin palAliar també tots els deutes acumulats i històrics que
ha anat tenint l’entitat i que crec que ha fet un esforç de
regularització molt notable, i que tot això, que tota aquesta
tasca, no llevi gens de brillantor, gens de lluentor ni de temps ni
de l’exercici al veritable repte que tenim com a país, que
realment és que la normalització de la llengua catalana arribi
arreu i que arribi a tota la societat amb una oferta assequible
perquè es puguin formar. I li desitj que a més ho faci bé i que
tenguem l’oportunitat els partits que creim en la normalització
de la llengua catalana i en el seu protagonisme dins el país,
puguem continuar fent aquesta feina i intensificar-la, no fos
cosa que qualcú no és ja que liquidi el COFUC, sinó que intenti
liquidar la llengua directament, m’explic?, perquè...

Dit això, evidentment també hi ha d’haver una reflexió sobre
els ens públics, es va plantejar en un moment determinat si la
fórmula de consorci de distintes entitats ho paga. Jo crec que
aquesta reflexió ha de continuar, si hi ha d’haver un gran institut
de política lingüística dins Presidència o si ha de ser una altra
fórmula. Jo crec que la fórmula instrumental que trobem no és
allò important, allò important sí que és que hi hagi aquest
compromís amb la llengua catalana, i també que es faci des de
l’excelAlència en la gestió i que a vegades doncs, mira, hi ha
situacions no trobades o no encertades que poden passar a les
millors famílies, i crec que allò important en aquests casos és
reaccionar a temps i posar ordre el més aviat dins els comptes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. No només gràcies al Sr.
President, sinó que també les volia donar al Sr. Conseller i a tot
l’equip que l’acompanya per venir a aquesta comissió, com
sempre amb la millor disposició, a explicar-nos als diputats i a
les diputades afers concrets de la gestió de la seva conselleria,
i perquè així tindrem també l’oportunitat d’acomiadar-nos cara
a cara en aquest final de legislatura.

Els portaveus que m’han precedit en la paraula han estat
molt contundents en les seves paraules. Jo voldria baixar un
poquet aquesta tensió, i per entrar en matèria el que sí hem de
dir és que entenem, de la seva intervenció, que en el COFUC
realment es va produir un canvi en els seus òrgans de gestió
administrativa a finals del 2009; concretament va ser el seu
gerent, com han dit, el que podria haver ocasionat una certa
descoordinació i que per aquest motiu van quedar desquadrades,
evidentment pel que diuen les auditories, algunes partides
pressupostàries del tancament de l’exercici del 2009, un
desquadrament de 3.000 euros, ha dit el conseller, i que no és
que aquests doblers manquin sinó que simplement estan
desquadrats. Per altra banda també sembla que els auditors no
van poder analitzar la documentació pertinent, i açò va dificultar
realment el seu treball d’elaboració de l’informe d’aquell any.

És cert que tot açò que es conta dóna a entendre que hi ha
hagut una gestió deficient en un moment donat de l’àrea
econòmica d’aquesta entitat en aquest any en concret, però
també és cert que d’açò no podem derivar que hi hagi indicis de
desviació de doblers amb intenció que algú es volgués apropiar
d’aquests doblers o que hi hagi malbaratament. Entenem, per
tant, que els auditors no van poder fer la seva feina per manca
de documentació o perquè aquesta documentació no va ser la
correcta. De tota manera el que s’infereix és que els auditors
diuen que no poden fer l’informe per deficiències en la
documentació, però tampoc no diuen que aquest informe sigui
negatiu.

Crec que és important que a la documentació dels altres anys
ja no hi hagi deficiències, i açò ha passat amb la de l’any 2010,
on ja s’han regularitzat tots aquests problemes anteriors i que
s’ha passat ja la documentació a l’empresa que ha de fer aquesta
auditoria. Lamentam que el resultat de l’auditoria dels comptes
del COFUC de l’any 2009 hagi posat de manifest aquesta gestió
deficient i poc ajustada a la realitat, però celebram per una altra
banda que la del 2010 s’hagi fet sota els principis de la
transparència en la comptabilitat i aplicant tots els principis
bàsics comptables, i també que s’hagin pogut liquidar moltes
d’aquelles factures que hi havia pendents, fins i tot hi havia
factures de l’any 2006.
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El que és important és que ara es continuï, per tant, amb una
gestió acurada, responsable, sota aquests principis que hem dit
de transparència i també d’estalvi per a l’administració, cosa
que si sempre és bona i desitjable actualment a més és
absolutament necessària. Per tant felicitam l’actual gerència, la
seva bona tasca de l’any 2010, que ha permès, amb una reducció
del pressupost, portar a terme més accions, perquè la tasca del
COFUC, com s’ha dit aquí, és important, també. Hem de pensar
que aquesta entitat es dedica a l’ensenyament de la llengua a les
persones adultes, per exemple, o a la publicació de material per
facilitar aquest aprenentatge, donar assessorament, etc.

Quant a l’any 2011 sembla molt apropiat també aquest pla
d’actuacions, que preveu que es gasti únicament allò que es té,
no com s’ha fet i s’ha intentat anar per damunt de les seves
possibilitats, com s’ha fet en aquesta comunitat autònoma en
més ocasions de les que serien desitjables, i que faci el COFUC
aquelles coses que realment han funcionat, continuar amb la
presència a les escoles, ser un referent en l’ensenyament del
català a les persones adultes, promoure edicions en paper o
informàtiques, com hem dit, que siguin eines d’aprenentatge de
la llengua, la correcció i traducció de textos, etc. 

En definitiva, que tinguem la festa en pau en aquesta darrera
comissió, ho desitjam a tots els diputats i les diputades, i
encoratjam el conseller i el seu equip a continuar posant ordre
en aquests ens i que puguin complir amb les finalitats pels quals
van ser creats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, crec que a un
moment determinat ens vàrem estar replantejant a nivell de
Govern, a causa dels canvis que es produïen en el mateix govern
i de les necessitats que es veien per manca de pressuposts,
d’intentar unificar el màxim d’entitats i organismes, com també
vaig dir en un moment determinat en ple que s’estudiaven el cas
de l’Institut d’Estudis Baleàrics, el cas del COFUC i el cas del
COFIU. L’Institut d’Estudis Baleàrics inicialment vàrem dir
que desapareixia, finalment no va desaparèixer sinó que el
vàrem mantenir reduint-lo, i en el cas del COFUC vàrem
mantenir el COFUC amb una sèrie de canvis i amb rebaixes. En
el cas del COFIU s’ha mantengut perquè pràcticament el
COFIU també era un d’aquests que podien desaparèixer però
només quedaven mínimament unes actuacions a haver de fer,
entre elles una de les que demà feim, que és inaugurar Can
Oleo, que era de les seves darreres tasques que li quedaven.

Per tant en moments en què hi ha possibilitats d’haver de fer
reajustaments dins la tasca de l’executiu s’han de tenir en
compte molts d’aspectes, i en això sí que estic d’acord amb el
que deia el diputat Sr. Alorda quant al fet que no era el moment
adequat de legislatura, ja, haver de fer grans canvis dins
l’administració, perquè el més important, que aquí no s’ha dit,
és la tasca del COFUC, els objectius del COFUC, i jo també ho
he dit en plenari i a qualque..., i crec que no només una vegada,
i ho he dit per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics però també
per part del COFUC. Es pot discutir, es pot analitzar, es pot
veure de quina manera s’han d’atendre els objectius que té el
COFUC, quina és la solució que li donam millor o pitjor, però
que s’han de mantenir aquests objectius del COFUC, sempre
hem repetit que s’havien de mantenir, bé dins la mateixa
direcció general o bé dins un altre organisme que es pogués
crear. Per tant en cap moment no hem posat en dubte que
s’haguessin de mantenir aquests objectius; una altra cosa era
mantenir-los com a consorci o transformar-los d’una altra
manera.

Vàrem ser moments que no només amb el COFUC sinó,
com li dic, amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, que vàrem dir
inicialment que desapareixia i després el vàrem mantenir
rebaixant moltíssim la seva dotació i les seves actuacions.

Quant al tema de..., he de reconèixer que efectivament hi
ha..., l’auditoria ho demostra, que hi ha un desquadrament de
compte, però estam parlant de 3.000 euros. Que això no vol dir
que no sigui important, és important, un euro és important, però
també he de dir que s’ha posat mesura i s’ha posat solució a
aquest problema, que esperam, com ara mateix estàvem dient,
que l’auditoria de 2010 evidentment demostri que s’ha fet una
feina bona quant a la utilització dels recursos públics per part
d’aquest organisme. És cert, hi va haver una dimissió per part
del Sr. Jaume Payeras, que era el gerent fins que va dimitir el 31
de desembre del 2009, i després es va fer un nou nomenament
de gerent i hem estat fent feina amb aquesta altra dinàmica que
nosaltres li hem exposat aquí.

És que és el mateix COFUC, és la direcció del mateix
COFUC que detecta irregularitats i és el mateix COFUC que
decideix que s’ha de fer una investigació i que s’ha de mirar el
que passa. Jo ara podria posar exemples d’altres coses; no els
posaré, jo només em centraré en el tema del COFUC. No, no ve
al cas haver de posar exemples d’altres situacions, però sí li he
de dir que hi ha hagut un esforç directe per part de la conselleria
per solucionar aquest tema, i hem solucionat aquest tema amb
una nova gerent, amb una nova actuació de tasques de forma
transparent i de forma adequada a allò que marca la normativa
vigent en funcionament de tipus administratiu i de tipus
econòmic. Per tant la mateixa conselleria ho ha fet.

Quant al capítol que em deia, de capítol 1, de transvasar els
euros d’una banda a l’altra, el professorat que imparteix cursos
de cara a complir aquests objectius que té el COFUC. Hi ha
moments en què hi haurà més peticions per fer cursos o per fer
exàmens o per fer actuacions, en uns moments n’hi haurà més
en un moment que a un altre. Ara tenim una aprovació d’un
decret que evidentment pot fer que la societat mallorquina es
dediqui a estudiar més o que..., mallorquina i eivissenca,
formenterera i menorquina, estudiarà per treure’s tota una sèrie
de titulacions i per tant, per la seva disposició a aprendre de
cada vegada més aquesta la nostra llengua, pot ser que haguem
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d’augmentar professorat o haguem d’augmentar cursos o
haguem de disminuir cursos. Això és en base a programacions
que es puguin fer.

A les funcions he explicat que s’havien de mantenir, per
tant, aquestes funcions. D’aquí el suport del Govern a mantenir
el tractament que s’està donant a la llengua catalana a fi de tenir
aquesta llengua pròpia nostra en bona disposició per ser apresa,
per ser utilitzada i, en definitiva, per estar dins la vida de tots els
ciutadans de les Illes Balears i també present a l’administració,
i per tant hem de continuar fent feina en aquest sentit i així és el
que pens que feim dins la programació que també els he explicat
del 2011. 

Quant a les recomanacions que hi havia a l’auditoria que
comentava la Sra. Diputada, lògicament són les que hem aplicat
i són les que hem posat en marxa dins el nostre funcionament
propi d’aquest consorci. I així pensam fer-ho, i si haguéssim de
trobar qualque altre aspectes que no s’ajustàs a la bona
disposició administrativa i econòmica jo seria el primer que
també intervendria perquè es donàs solució d’una manera
diàfana i d’una manera clara a aquelles coses que s’hagin pogut
trobar dins un consorci i que hem solucionat.

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de contrarèplica, Sr. Gornés
té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, de la seva intervenció
i també, per què no dir-ho, de la intervenció d’altres grups
parlamentaris, jo arrib a diverses conclusions. Primera, que
s’han carregat vostès la feina que any rere any havia fet el
COFUC, si no ho he entès malament han quedat només els
cursos de català, bastant retallats; es varen carregar vostès o
varen eliminar tot el referit a la part de projecció exterior de la
cultura, després es varen carregar el conveni amb IB3 pel qual
s’assessorava lingüísticament aquest organisme i s’establien les
pautes lingüístiques pròpies del rallar, del parlar de les Illes
Balears i, en darrera instància, es carreguen també vostès una
gran part de la tasca de publicacions que s’havien encetat
l’època anterior. Això com a primera conclusió que afecta
directament el contingut, el bessó del COFUC.

Segona, estic content almanco que hagin reconegut aquesta
falta, aquesta deixadesa quant a la gestió que ha posat en
evidència l’auditoria. Evidentment, la tasca realitzada i que posa
en evidència -torn a insistir- l’auditoria de l’any 2009 ens
demostra que no estam davant un exemple de bon govern,
aquest bon govern que va aprovar la llei fa poc, dimarts passat,
és un cas que afecta precisament el BLOC, el paradigma de
netedat, el paradigma de l’eficiència, el paradigma de la bona
gestió en els assumpte públics, i en açò incideix el meu
raonament, la meva opinió que a vegades fallen les persones,
fallen les persones i en aquest cas s’ha posat en evidència açò,
han fallat les persones, però al meu entendre també ha fallat, Sr.
Conseller, la tutela política en aquest sentit, la tutela política, la
seva responsabilitat, la responsabilitat dels polítics que havien
de fer el seguiment, havien de tutelar i seguir la feina que

s’havia fet i que vostès varen tenir coneixement a partir, arran
de la publicació de l’auditoria.

Jo no he parlat de desviació de doblers, ha estat la diputada
del PSOE la qui ha posat damunt la taula aquesta qüestió, jo no
he parlat d’açò, jo només he posat en solfa, he posat en
evidència el desquadrament d’aquests prop de 3.000 euros, no
he parlat en cap moment de desviació de doblers i amb açò
tampoc no vull rompre el bon clima que sempre, o que quasi
sempre, caracteritza aquesta comissió i manco la darrera sessió
de la comissió i manco en el meu darrer torn de paraula com a
diputat en aquesta casa, no seré jo, no és el meu estil tampoc,
però, Sr. Conseller, entendrà vostè que em sulfuri un poquet
també quan sent altres diputats que intenten posar un vel
damunt assumptes que al meu entendre tenen una certa gravetat
i que la nostra formació política vol posar en evidència i vol
aclarir amb totes les seves conseqüències.

Per tant, i ja per acabar, el COFUC està en estat catatònic al
nostre entendre; exemple de bon govern no ha estat precisament
la gestió que s’ha fet d’aquest organisme i, en definitiva, les
poques intervencions públiques que va tenir vostè fent
referència a aquest organisme va ser per anunciar que el
liquidaven, que el fonien dins una altra entitat per tal d’estalviar
dins aquest programa d’estalvi que havia d’arribar als 100
d’euros que va anunciar, com vostè bé recordarà, el conseller de
Presidència. De tot això doncs poc ha quedat, és a dir, que
l’objectiu tampoc no ha estat aquest estalvi quant a la demanda
social de cara a l’administració que hi havia enmig del carrer. 

Res mes, Sr. Conseller. Ara en el meu darrer torn de rèplica
sí que almanco vull agrair la feina i els debats moltes vegades
molt enriquidors que hem pogut mantenir en aquesta cambra i,
bé, qued a la seva disposició i a la dels altres diputats pel que
hagin de menester de cara al futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, primer reconèixer que
el Sr. Gornés m’ha desarmat i, per tant, jo si anava, m’havia
arromangat, m’he tornat a desarromangar perquè és veritat que
aquesta darrera vegada, per ventura potser per un grapat que
sigui la darrera, també m’agradaria que hi hagués aquest to; ara,
han de comprendre i jo crec que és inevitable que amb el
protagonisme que han tengut els temes de la gestió i de la
corrupció en general dins aquesta legislatura encara que sigui en
aquesta darrera vegada i encara que tornin a ser portades avui no
hi hagi aquesta mena de referència. 
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Vagi per endavant que salud i respect aquesta
compareixença, com he dit, i crec que és molt raonable que es
demanin comptes respecte d’aquesta mena d’auditories, ara, faig
vots, i ho han de comprendre, perquè sempre els tipus
d’irregularitats o els temes de mancances que tengui la gestió
siguin d’aquests que ara parlam, perquè francament crec que
estaríem tots d’enhorabona com a país si estiguéssim en aquest
punt. En qualsevol cas, és imprescindible fer-ho i creim que és
molt positiu que l’oposició tengui aquesta tasca. Nosaltres mai
no aprovarem un punt que digui que el Govern dedica massa
temps a perseguir la corrupció, no ens passa pel cap, de fet es va
presentar dimarts i hi vàrem votar en contra. 

Per tant, en aquest sentit jo només volia apuntar dues coses
finals, una precisió, al nostre entendre el gerent no va dimitir per
cap mena d’aquest assumpte sinó d’una altra qüestió. Jo quan he
fet referència al canvi de responsable econòmic em referia
sobretot a la part de comptabilitat estricta, a la persona que
s’havia contractat per dur aquesta tasca i que sembla que no la
complia amb eficiència, com ha estat evident, la qüestió política
la deix de banda tot i que sí vull mantenir que no hem participat
mai de la doctrina de la qual els caps no tenen per què saber el
que fan els seus gerents, creim que sí, és normal que hi hagi un
temps, com s’ha apuntat, en què no ho sàpiguen o que hi hagi un
determinat temps per reaccionar, però mai, mai no es pot tenir
com a línia de defensa, efectivament, i li deim al Sr. Conseller
com li dèiem a la directora general com ho deim a la gerència
del COFUC, és que jo no sabia que feien. No. Aquest tipus de
defensa crec que no és acceptable dins el sistema de
responsabilitat política. Per ventura altres partit li ho consideren,
però nosaltres compartim amb el Sr. Gornés que no és de rebut.
Per tant, s’ha de reaccionar, creim que s’ha fet.

Quant als dos dels punts que s’han apuntat, que jo crec que
no és correcte, és que el personal docent en general sempre ha
creat excessos, per excessos em referesc damunt la partida. Crec
que és un dels dèficits de bona gestió econòmica jo diria que ja
clàssics, fins i tot abans de la transferència, després de la
transferència cada any, cada any, cada any, evidentment dins la
conselleria més que dins el COFUC, però aquest element de no
tenir sempre ben perfilat quin és el capítol 1que es pot tenir en
docència crec que l’hem de superar entre tots, però,
evidentment, la del COFUC és la que és comparada amb la de
la conselleria, no la d’aquesta legislatura, les de totes. Per tant,
crec que aquest tema s’ha de posar en context, però s’ha de
reaccionar, però s’ha de posar en context.

L’altre element el de la contractació que era el més delicat,
que també s’havia apuntat, és veritat que la dels 18.000 euros es
necessita, però les que detect que són de 23.000, de 20, de
30.000 i s’ha de tenir present, i la Llei del sector públic i la Llei
de bon govern hi fan referència, però és que despús-ahir hi
haurà qualsevol tipus de reconeixement extrajudicial de crèdit
de qualsevol ajuntament per no anar a cercar els consells, bé, jo
que conec el d’Inca que seran un parell de milions en els quals
factures de més de ..., bé, totes les factures que tocarien fer-se
en concurs es van als extrajudicials precisament ja per evitar tot
el (...) i et vénen amb una carpeta d’extrajudicials...

(Remor de veus)

...bé, el consell de...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...comparat amb aquests tres d’aquí, comparat amb aquests
tres d’aquí podem anar a molts de llocs. Això no lleva que s’ha
d’afrontar aquesta situació.

En qualsevol cas, allò que no podem admetre és que s’apunti
i es menystingui la gestió que ha fet el COFUC. Jo crec que
comparar-la amb el 2007 supòs que és un esforç, també per fer
un acudit de final de temporada i en aquest sentit l’entenem,
però comparar les magnituds del que ha mogut quant a gent que
fa cursos, per no parlar de tot el que ha suposat aquesta
legislatura de desbordament de gent que s’examina de català i
que realment aprofita tot el que se’ls posa que ha creat també
una atenció i un estrès d’èxit d’aquests tipus de serveis, crec que
no és correcte, ara...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, hauria d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, doncs, que la projecció exterior en aquest moment
l’hem derivada més cap a l’Institut Ramon Llull ens pareix
senzillament d’eficàcia i ens pareix una de les grans notícies de
la legislatura i jo no hi insistiré. En tot cas, agrair que se’ns
consideri als grups que hem participat dins el BLOC com un
referent dins la netedat i l’eficàcia dins la gestió pública perquè
sempre aquesta mena de mites que, francament, responen al que
responen a vegades, miri, ho hem d’agrair, ho hem d’agrair i
mirarem de fer-nos mereixedors en tot moment d’aquesta fama
que se’ns atribueix des dels altres grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Jo també esperava fer aquesta darrera
intervenció desitjant a tothom molta ventura per al futur i
explicant que m’he trobat molt acollida i molt bé entre tots els
diputats i les diputades i consider, també, que han fet molta
feina en aquesta comissió. Jo som membre d’altres comissions
i crec que l’assiduïtat amb què ens hem reunit i els temes que
hem tractat ha estat la que més -diríem-, però he d’intervenir
també en un altre sentit per les alAlusions que s’han fet sobretot
pel portaveu del Partit Popular i, fins i tot, posant en la meva
boca coses que jo crec que no he dit. 
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En un principi m’estranya haver de sentir com es donen
lliçons de bon govern per part d’un partit que tampoc no ha
demostrat en les passades legislatures açò, fer un bon govern, i
haver de sentir que el que fallen són les persones, que jo crec
que és cert, fallen les persones, però a alguns els fallen més
persones que a uns altres, francament. A alguns els fallen, fins
i tot, el cap que hauria de regir totes les altres persones, quan
parlam de bon govern i de bona administració. Crec que això ho
hem de dir i ho hem de deixar clar. 

Per una altra banda, també vull rebatre que s’hagi posat en
la meva boca o que jo he dit que hi havia indicis de desviament
pressupostari, quan jo no ho he dit, i precisament com a mi
m’agrada preparar-me per escrit les meves intervencions no fa
falta esperar a tenir el Diari de Sessions i els puc llegir
exactament el que jo he dit en aquest cas, he dit que hi ha hagut
un desquadrament de 3.000 euros, que no és que aquests doblers
hi manquin sinó que simplement estan desquadrats i que per
altra banda també sembla que els auditors no varen poder
analitzar la documentació pertinent, cosa que va dificultar el
treball de valoració de l’informe d’aquell any. És cert que tot
açò que ens conta el conseller dóna a entendre que hi ha hagut
una deficient gestió de l’àrea econòmica d’aquesta entitat aquest
any en concret, però també és cert que d’això no es deriva -això
és el que jo he dit: que no es deriva- que hi hagi indicis de
desviament de doblers amb la intenció que algú es volgués
apropiar o que s’hagi malversat.

Per tant, em sap greu haver hagut de desviar el que volia dir
en la meva intervenció, aquesta darrera intervenció, però
pensava que havia de deixar clar aquests aspecte i no obstant
això -repetesc-, moltes gràcies també a tots els meus companys
diputats i al conseller i al seu equip que sempre ens han atès
molt bé, i entre ells també a la persona, a l’assessor de les
relacions que tenim entre la conselleria i el Parlament.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment jo era conscient
que també aquesta era la intervenció davant una comissió del
Parlament, per tant, també tenia qualque cosa preparada, molt
poca, evidentment. També voldria dir que, miri, Sr. Diputat, si
no volem veure la feina que s’ha fet en tema de la llengua
catalana és perquè no ho volem veure perquè, a més, si feim
molta cosa o si feim poca cosa, com vostè diu, després ens
surten mitjans de comunicació totalment a favor del seu partit
que ens ataquen enormement dient que precisament estam
malgastant els doblers en la llengua catalana. Per tant, aquí hi ha
qualque cosa que no quadra, o bé ells no diuen la veritat, supòs
que deu ser així, i vostè per ventura tampoc no s’adapta per
desconeixement del que jo li podria donar d’activitats que es fa
al COFUC. 

Però bé, jo no ho fet en altres intervencions i en la darrera
tampoc no ho faré. Tenc la total seguretat que hem obrat com
havíem d’obrar; que hi ha hagut un plantejament al qual s’ha
donat solució; que hem donat la cara i jo sempre l’he donada
clarament davant tot el que s’ha plantejat en aquesta cambra, no
he fet voltes ni he escatimat coses estranyes, li posaré un
exemple i vostè el sap molt bé, que si jo avui hagués volgut li
hagués contestat al Grup Popular els problemes del COFIU, per
un error que havia comès ics, no vostè evidentment, les
persones que ho havien redactat m’havien demanat COFUC i
COFIU. Si jo hagués volgut anar, bé, d’acord, si jo no hagués
volgut contestar hauria vengut aquí i els hagués contestat el
COFIU. Vàrem telefonar a posta perquè estàvem convençuts
que no era el COFIU i per tant havia de ser el COFUC. És a dir,
ganes de fugir-ne, de defugir jo no les he tengudes mai, crec que
només he perdut una mica les formes i crec que va ser en el
darrer ple que vaig pegar un poc massa fort damunt la taula en
un moment determinat, crec que és l’únic que he fet. 

Per tant, vull dir que una cosa és mantenir les formes i l’altra
és donar ..., estic convençut del que he fet i crec que ho he fet el
millor possible, em puc haver equivocat, evidentment, però hem
donat una solució a les coses que hem detectat que no
funcionaven. El llistat de coses que es fa des del COFUC, del
que fa el Govern en qüestions de llengua catalana evidentment
no són exactament el que vostès farien si governessin
possiblement, però son unes altres i efectivament nosaltres les
valoram molt positives i a més que les hem fetes bé. 

Dit això, vull agrair a tots els membres que han intervengut,
els diputats i les diputades que han intervengut al llarg d’aquests
quasi dos anys en què he estat al capdavant de la conselleria,
s’ha de dir que en el 2009 vaig arribar per setembre, tampoc no
ho he dit ho dic ara, però bé, he d’assumir el que la conselleria
fa i aquí estic a fer-ho. Vull dir una cosa, el primer moment que
vaig intervenir com a conseller va ser precedit per un
reconeixement explícit del que suposava la cambra, del que
suposava el Parlament de les Illes Balears, i després d’haver-hi
estat uns dos anys he de dir que em reiter exactament en allò
que vaig dir en el seu moment, però també vull dir una altra
cosa, vull reafirmar el que vaig dir al principi, però també vull
dir que tots som persones i tots estam subjectes a aprendre, tots,
jo el primer. 
La institució és una cosa, però la realitat humana és una altra i
que tots podem aprendre. Jo els puc assegurar que he après
moltíssim, no tan sols del suport que he rebut per part dels
diputats i les diputades sinó també per les seves matisacions de
millora i també per les crítiques, com a conseller i com a
persona, els puc assegurar que m’han servit moltíssim tant els
cops a l’esquena, els consells com les crítiques. 

Me’n vaig amb aquesta sensació d’haver estat en un moment
difícil, però també vull agrair als membres d’aquesta mesa la
seva tasca en totes aquelles comissions en les quals he hagut
d’intervenir sense oblidar, sens dubte, la Mesa del Parlament,
que no he tengut com que no vaig tenir preguntes el darrer dia
ho hagués fet en el Ple, però no en vaig tenir, cosa rara perquè
normalment en tenc moltes, i no ho vaig poder fer, volia
expressar a la Mesa del Parlament el meu agraïment per la seva
tasca, especialment a la seva presidenta Aina Rado perquè ha
hagut d’estar al capdavant d’una institució en uns moments en
els quals l’arbitratge i el Govern eren molts difícils, en uns
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moments en els quals hi havia minoria i, per tant, volia deixar
constància de la seva tasca al capdavant d’aquesta institució. 

I ara ja acabaré amb dues frases, només dues frases, els
meus colAlegues consellers a vegades fan poemes, jo n’escric de
poemes, no m’atrevesc a publicar-los i tal, però n’escric. I hi ha
dues coses que al llarg de... -no, no és un poema-, al llarg de la
vida i al llarg de la trajectòria política estava pensant a casa en
quines coses m’he sentit més identificat en un moment
determinat. I una és una alAlusió que se va fer a Harold Laski, un
politòleg del Partit Laborista anglès de finals de segle i principis
de segle, que deia que: “era una d’aquelles persones cultes que
no exigia que els altres fossin afins als seus principis polítics per
conversar o ser amics”. És una cosa que sempre l’he tenguda
present dins la meva vida privada i dins la meva vida pública.

Després una altra molt més antiga, i amb això els promet
que ja no dic res més, almanco aquesta legislatura: “Plau-me
d’expirar els honors, no perquè la púrpura o els feixos em
sedueixin, sinó per tal de ser més útil als meus amics, als meus
parents, a tots els ciutadans i, en fi, a tots els homes.” Els puc
assegurar que darrera les meves intencions com a polític només
hi ha hagut sempre el desig de servir”. Això no és ..., és un
afegitó, el principi era ni més ni manco que de Sèneca i, per
tant, no em vull equiparar a Sèneca en cap moment, entre altres
coses perquè sent el mestre i metge de l’emperador va acabar
desterrat, per tant, no m’interessa acabar així.

(Rialles)

Moltes gràcies i bones tardes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Com a darrera comissió, em permetran que rompi el
protocol i la seriositat que se li suposa a un president per dir que
ha estat un honor compartir aquesta comissió amb tots vostès,
evidentment també ha estat un honor presidir-la i ha estat un
honor compartir aquest temps tant amb el conseller com amb
l’equip que l’ha acompanyat comissió rere comissió.

Evidentment m’hauran de permetre que faci un apartat
d’agraïments. El primer, evidentment, al meu grup per haver-me
confiat aquesta tasca que esper haver correspost a la seva
confiança; com també a la mesa, a part de Carolina que no ha
pogut venir, a Esperança Marí, i també -per-què no dir-ho?-, als
treballadors, que ningú no es recorda d’ells, però que sempre
ens acompanyen, tant al lletrats, als uixers com a tots els que
s’encarreguen que això funcioni bé.

Per tant, arribats a aquest punt, els desig que tenguin una
bona precampanya i campanya electoral, i sense haver-hi més
temes, s’aixeca la darrera sessió de la VII legislatura, almanco
de la Comissió d’Educació.

(Aplaudiments)
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