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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del
debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President, Simó Gornés substitueix Pere Palau.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix Francesc Fiol. Gràcies.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Aina Crespí.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Joan Boned.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I Esperança Marí substitueix Josep Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, per tal d'explicar el Projecte de llei RGE núm.
13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Conseller
d’Educació i Cultura per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2010.

Hi assisteix l’Hble. Conseller Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà
acompanyat dels següents alts càrrecs: Sra. Catalina Morell
González, secretària general; Sra. Elvira Badia Corbella,
directora general de Planificació i Centres; Sr. Josep Serra
Colomar, director general d’Innovació i Formació del
Professorat; Sr. Miquel Mestre Morell, director general de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent; Sr. Miquel
Coll Cañellas, director general de Personal Docent; Sra.
Margalida Tous Ferrer, directora general de Política Lingüística;
Sr. Pere Joan Martorell Castelló, director general de Cultura;
Sra. Rafaela Sánchez Benítez, cap de gabinet; Sr. Alfonso
Rodríguez Badal, director de l’Institut per a la Convivència i
l’Èxit Escolar; Sr. Vicenç Arnaiz, director de l’Institut Primera
Infància; Sr. Francisco Fernández, gerent de l’IBISEC; Sr.
Francesc Ramis Oliver, assessor tècnic; i Sra. Bartomeu
Cañellas, director de l’IAQSE.

Té la paraula, idò, per fer la seva exposició oral i sense
limitació de temps, el conseller d’Educació.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
directors generals, directors d’institut, aquesta és la
compareixença que fa la Conselleria d’Educació i Cultura
referent als pressuposts del 2010. 

L’esforç pressupostari per a l’any 2010 que s’ha fet des del
Govern de les Illes Balears envers l’educació és important.
Malgrat sembli el contrari i abans de fer els exercicis i les
anàlisis pertinents he de manifestar que tots voldríem un
augment pressupostari i no haver de retallar en aquesta matèria.
L’any 2008 la Conselleria d’Educació i Cultura tengué un
pressupost de 801,8 milions d’euros; el nostre pressupost per a
l’exercici pressupostari actual, l’any 2009, es va incrementar en
48,2 milions d’euros, per tal d’avançar en la consecució dels
objectius fixats en la legislatura, la qual cosa representà un
augment d’un 6,01%. Per a l’any 2010 el que s’ha pressupostat
suposa un total de 822 milions d’euros, que si bé representen un
retall del 3,29 respecte del 2009, comparat amb l’any 2008
significa encara un augment del 2,52%.

Els pressuposts de l’any 2007 van tenir una quantia de 694,9
milions d’euros, és a dir, l’any 2008 l’incrementàrem un
15,39% amb 106,9 milions d’euros més, i l’any 2009
augmentàrem en 6,01%. Si comparam el pressupost del 2007,
que fou de 694,9 milions d’euros, amb el del 2010, de 822,1
milions d’euros, l’increment ha estat del 29%.

En el moment de crisi en què ens trobam l’educació és un
eix estratègic del Govern de les Illes Balears, que té com a
objectiu principal dur endavant tota una sèrie de projectes
concrets dirigits a aconseguir la millora substancial del nostre
sistema educatiu a mitjà i llarg termini, i aquest pes específic
que té l’educació dins la nostra gestió es veurà reflectit en uns
pressuposts ajustats a les estrictes necessitats actuals. Tenim la
convicció que quan parlam d’educació la inversió mai no es pot
entendre com una despesa sinó com una inversió en la
ciutadania o, el que és el mateix, una inversió de futur.

Sabem que l’efectivitat de tot aquest procés depèn de
l’impuls d’actuacions que vagin dirigides a reduir els índexs de
fracàs escolar i abandonament prematur del sistema educatiu
que actualment es registren. Cal destacar que la Conselleria
d’Educació i Cultura, conscient dels problemes endèmics que
pateix el sector, es manté ferma en el compromís de fer efectiu
un pla d’actuació que preveu invertir tots els esforços que siguin
necessaris en una sèrie d’iniciatives a través de les quals es
pretén aconseguir els següents objectius: reduir les actuals taxes
de fracàs i abandonament escolar i millorar la convivència dins
els centres educatius; adequar l’oferta i les infraestructures
educatives a la realitat social de les Illes Balears; reforçar
l’oferta educativa de 0 a 3 anys; impulsar la formació
professional; modernitzar l’educació amb les tecnologies de la
informació i la comunicació; potenciar i consolidar la
normalització lingüística, com també continuar amb la
promoció i projecció de la cultura de les Illes Balears, sense
oblidar potenciar els ensenyaments universitaris.
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Pel que fa a l’objectiu primer, que era el de reduir les actuals
taxes de fracàs i abandonament escolar i millora de la
convivència dins els centres educatius, vull dir que és un eix
transversal que abasta distintes direccions generals d’aquesta
conselleria: la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent, la d’Innovació i Formació del
Professorat, la d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives, l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar,
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu..., però a
més altres direccions generals que no tenen una actuació
concreta, com pot ser la de Personal o altres direccions general,
també tenen incidència d’una manera tangencial dins aquest
objectiu. Ja vaig dir fa poc en aquesta cambra que el fracàs
escolar no és dels alumnes, el fracàs és un fracàs social, de la
mateixa administració, de l’alumnat, del professorat, dels pares
i les mares, en definitiva de la societat.

Els programes que la conselleria desenvolupa en aquest
moment per assolir l’èxit escolar i que mantindrà l’any 2010 són
els següents: pla d’acció per impulsar les vuit competències
bàsiques, pla de suport a la lectoescriptura, programa
“Recupera’t a l’estiu”; programa de suport, reforç i
aprenentatge, el PRA, i programa de reforç, orientació i suport
que es diu PROA; el pla d’acollida, d’integració i reforç
educatiu; el programa PISE-ALTER, la figura del policia tutor
a les escoles i el programa de qualificació professional inicial.
Aquests programes, que també se n’ha parlat al llarg de
diferents intervencions de la meva antecessora i jo mateix, amb
unes intervencions i preguntes que s’han fet en el plenari, a fi
d’abreujar la intervenció no aniré explicant-los cada un d’ells.
Si després a la intervenció que es faci volen que jo em detengui
en cada un d’ells no tendré cap inconvenient a fer-ho, però ho
faig més que res per no aprofundir amb un temps que ens és, pel
que sembla, difícil de conjugar amb les diferents intervencions
que hi haurà posteriorment a aqueixa convocatòria, però que
estaran a disposició de cada un dels diputats que vulguin
intervenir per explicar-los.

Voldria parlar també del pacte per l’estabilitat, que és un pla
per estabilitzar i millorar el sistema educatiu signat per la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
i per totes les organitzacions sindicals presents a la Mesa
Sectorial d’Educació, que és un compromís en la qualitat i la
millora del sistema educatiu. En compliment dels objectius
prevists a la disposició transitòria 17.1 de la LOE es fa necessari
adoptar les mesures que permetin la reducció del percentatge de
professors interins en els centres educatius per tal que no
sobrepassin els límits establerts de forma general a la funció
pública; hem de tenir el compte que els interins a les nostres
illes, a Mallorca estan més o manco en un 21%, a Menorca un
25, i a Eivissa i Formentera un 50. 

El Pla d’estabilitat i la millora del sistema educatiu inclou el
compromís de la Conselleria d’Educació per tal que l’oferta
pública d’ocupació en el període 2008-2011 contempli un
nombre important de places que permeti integrar en els cossos
docents el major nombre possible de professorat interí; aquesta
oferta afectarà almenys en una convocatòria tots els cossos
docents. Recollint aquest compromís, les ofertes públiques dels
anys 2008 i 2009 han suposat un nombre total de 1.000 places
d’oposicions per a l’accés als distints cossos; arribarem a les
2.500. La Conselleria d’Educació té com un dels objectius
prioritaris l’accés del professorat interí a llocs de treball fix,

però mentre aquest objectiu no s’assoleixi el Pla per l’estabilitat
i la millora del sistema educatiu preveu l’estabilitat laboral d’un
total de 1.486 funcionaris interins, als quals es garanteix una
continuïtat de la prestació dels serveis com a docents durant
quatre anys.

L’objectiu 2, adequar l’oferta a les infraestructures
educatives i a la realitat social de les Illes Balears. El pressupost
total 2010-2011 és de 87,2 milions d’euros. A Mallorca es
destinaran 53,4 milions, a Menorca 12,9 milions i a Eivissa i
Formentera 20,8 milions.

Projectes concrets i necessaris que demostren de forma molt
evident el compromís amb l’educació. Mitjançant el Pla
d’infraestructures s’ha emprès el camí de millora del nostre
sistema educatiu amb la previsió d’un avanç significatiu en la
dotació de nous centres, sobretot de primària, i la reforma de
part dels existents. Les infraestructures que es realitzaran són les
següents. Mallorca: CEIP Santa Margalida, pendent de solar;
IES Son Ferriol, pendent de solar; centre específic de formació
professional de Palma, CEIP de Sineu, IES Santa Maria, IES
Marratxí, segona fase IES Son Fangos, CEIP FEMU a Palma,
edifici interdepartamental de ciències de la salut a la UIB.
Reformes i ampliacions: CEIP S’Albufera a Alcúdia, IES Santa
Margalida, IES Baltasar Porcel d’Andratx, reforma Escola
Nàutica i Pesquera de Palma, CEIP Na Penyal de Son Servera,
IES Berenguer d’Anoia d’Inca, IES Pau Casesnoves d’Inca,
CEIP Simó Ballester de Manacor, IES Medina Mayurqa de
Palma, IES Ramon Llull de Palma. Menorca: nou conservatori
de Maó; reformes i ampliacions: IES Pasqual Calbó, IES Joan
Ramis i Ramis. Eivissa i Formentera: IES Es Pratet, pendent de
solar -he dit IES i és CEIP-, CEIP Es Pratet, pendent de solar;
CEIP Sant Antoni; CEIP a Formentera, pendent de solar; segona
fase CEIP Es Vedrà, segona fase CEIP Poeta Villangómez;
reformes i ampliacions: IES Blanca Dona, IES Isidor Macabich;
CEIP Can Cantó, pendent de solar; CEIP Santa Gertrudis, Santa
Eulàlia; IES Marc Ferrer de Formentera. Cal dir també que es
contempla per al 2011 la construcció de centres, com el nou IES
de Santa Eulàlia, un nou CEIP a Maó, un nou CEIP a Campos,
Alcúdia, etc.

Objectiu número 3, reforç al servei educatiu de 0 a 3 anys.
El Govern de les Illes Balears ha impulsat el Pla 0-3 que s’ha
convertit en un referent nacional i que s’ha reflectit
posteriorment en el pla Educa 3 del Ministeri d’Educació.
Aquest pla per primera vegada a la història proporciona un
ordenament dels ajuts de la gestió i sobretot de la qualitat
educativa que reben els infants de 0 a 3 anys i també les seves
famílies. Es dedica una partida aproximada de 18.000 euros,
perdó, 18 milions d’euros en tres anys, 2009, 2010, 2011, per a
la creació de noves places i el manteniment de les existents. A
més es compta amb la convocatòria de subvencions per al
sosteniment dels centres escolars infantils i per al funcionament
d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les
capacitats educatives de les famílies: tallers, espais familiars,
xerrades. Xifra total, 1.623.000 euros d’enguany que es
repetiran el proper any.
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A través d’aquest pla 0-3 s’estan creant 2.500 noves places
públiques al llarg d’aquesta legislatura. També s’ha elaborat un
marc normatiu destinat a regular la creació normativa i el
sosteniment d’una xarxa pública d’escoletes. Aquesta mesura
proporciona un ordenament dels ajuts, de la gestió i de la
qualitat educativa que reben els infants. Garanteix també una
aportació fiable i estable al funcionament de les escoletes, així
com el suport dels equips d’atenció primerenca per a la detecció
dels infants amb dificultats per a l’orientació de les seves
famílies i per assegurar-los un suport continuat per part de
l’Administració pública.

S’ha aprovat el decret de requisits mínims, el decret
regulador del currículum d’educació infantil i el decret de xarxa
pública, i s’ha creat també l’Institut per a l’Educació de la
primera infància. Per altra banda s’han posat en marxa
agrupaments modulars dels cicles formatius relacionats amb la
primera infància i s’ha duit a terme un procés d’acreditació de
professionals de 0 a 3 anys en base a l’experiència i la formació.
S’han plantejat cursos del SOIB per a aturats amb una previsió
de 250 nous qualificats mitjançant un conveni entre la
Conselleria de Treball i Formació, el Consell de Mallorca, la
FELIB i la Conselleria d’Educació i Cultura. Per al pressupost
del 2010 també seguirem en la mateixa línia per al sosteniment
dels centres de la xarxa pública.

Objectiu número 4, impulsar la formació professional.
Aquest és un eix prioritari tant del Govern de les Illes Balears
com també de l’Estat espanyol. L’objectiu és potenciar la
formació professional preveient noves implantacions de cicles
formatius dependent de les necessitats i demandes del mercat
laboral i del lloc on es produeixin i millorar les dotacions
d’equipaments dels centres educatius que imparteixen
ensenyaments de formació professional. Cal destacar la
construcció, com abans he dit, d’un nou centre integral específic
a Palma, a Son Fuster, per un import de 6.760.000 euros; també
està prevista la reforma de l’Escola Nàutica i Pesquera, que
també havia comentat, amb un import de 800.000 euros, que
quedarà com a centre integral, al qual en aquesta xarxa també
s’ajuntarà el Joan Taix de Sa Pobla sense una previsió, en
aquest cas, de reforma. També volem realitzar accions de
promoció i difusió de la formació professional, organització de
mostres a les diferents illes com es va fent des de fa temps,
establir línies de subvenció amb entitats privades, associacions
sense ànim de lucre i entitats locals per desenvolupar cursos
d’aprenentatge professional inicial. Impulsarem la innovació i
la millora de la formació professional, cursos de formació,
difusió i implementació de programes de mobilitat
internacional, jornades, etc.

Voldria destacar la mesura impulsada pel Govern de les Illes
Balears per prevenir l’abandonament escolar prematur, i en
conseqüència el fracàs. Ha estat la implantació dels programes
de qualificació professional inicial nous, que evidentment
potenciarem, dirigits a joves de 16 a 21 anys. L’objectiu
principal és proporcionar-los una formació bàsica professional
que garanteixi la seva incorporació al món laboral o la seva
permanència dins el sistema educatiu a través d’una formació
professional específica de grau mitjà. Però a més aquests
programes ofereixen a l’alumne una alternativa factible per
obtenir, a partir d’aquesta formació complementària, el títol de
secundària. Hi ha en marxa 90 programes que donen cobertura

a 16 perfils professionals i que atenen 1.350 joves a les Illes
Balears.

Objectiu número 5, modernització educativa. Ja havia
comentat a la Comissió d’Educació i crec que també al Plenari,
la modificació que s’ha fet de la Direcció General d’Universitat
a la qual s’ha afegit Universitat i Modernització Educativa, amb
la finalitat, que també ja havia expressat, d’agrupar en una sola
direcció general tots aquells aspectes que tenguessin a veure
amb les tecnologies de la informació i de la comunicació. Es va
fer la reestructuració, per part del president del Govern, i
després es va fer el nomenament, una altra vegada perquè
havíem canviat el nom de la mateixa persona que abans era
d’Universitat, una qüestió totalment formal, però s’havia de fer.
Per tant, amb això volíem agrupar, com he dit abans, tota
aquesta tasca que suposa invertir a les Illes Balears 27 milions
d’euros, que són 27 milions d’euros que no estan inclosos dins
aquests pressuposts, però que, efectivament, hem de sumar-los
qualque moment dins Educació, si davallem 28 i ja posam 27,
ens quedam amb 1 milió de diferència del que hi havia l’any
anterior. Els diputats ho saben perfectament, la procedència
d’aquests euros no és la mateixa que la dels 822 milions
d’euros, però sí afecten l’educació. 

Des de la conselleria es pretén treballar dins aquest àmbit en
una sèrie d’objectius: oferir als centres eines i continguts
educatius que facilitin al professorat i a l’alumnat dels centres
fer un ús habitual de les TIC com a eines d’ensenyament i
també d’aprenentatge. Hem de desenvolupar el Pla Escola 2.0,
seria el segon objectiu. I el tercer, donar suport tècnic als
centres, que també es fa. 

Anomenaré algunes actuacions referides a aquests objectius
que he exposat aquí i que suposa que molts d’ells estaven
començats, com he explicat abans, dins una direcció general i
allò que farem serà generalitzar-los a tots els centres a través
d’una altra direcció general, però tota la feina que s’ha fet fins
ara per experimentar tots aquests aspectes relacionats amb la
tecnologia de la informació i la comunicació ens serveixen
perquè hem pogut experimentar i hem pogut comprovar la seva
utilitat per a la seva generalització posterior que recollirà la
direcció general. 

La posada en marxa del node de la plataforma Agrega a
Balears, es tracta d’un repertori de recursos digitals educatius i
està a punt de ser llançada. 

La intranet dels centres educatius, proporcionar als centres
un gestor de continguts perquè puguin crear les seves pàgines
web i portal d’internet. 

Projecte Aula Virtual. Es tracta de posar a l’abast dels
centres una plataforma moodle perquè el professorat pugui
interactuar amb l’alumnat mitjançant una plataforma
d’aprenentatge virtual. Estan totes en procés, estan iniciades i en
procés avançat, evidentment, avançat en els espais que estaven
prevists inicialment que cobria el programa 2.0, però que amb
els 27 milions l’hem d’estendre a tota la resta de centres. 
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Un lloc web que centralitzi tota la informació, els recursos
i el suport dels projectes d’informàtica educativa, el lloc web es
desenvolupa en tecnologia 2.0, la qual cosa permetrà la creació
d’un espai virtual colAlaborador i dinàmic. 

Impulsar la creació d’un paquet d’unitat didàctica
d’aprenentatge de llengües on line, també és un altre eix de
feina que hem de potenciar. 

La posada en marxa del Pla Escola 2.0 des del mes de juliol,
que s’iniciaren els tràmits per dur endavant la signatura del
conveni amb el ministeri, ha suposat un avanç. Aquest pla
preveu la conversió de les aules de cinquè a sisè de primària i
les de primer i segon d’ESO en aules digitals i la dotació d’un
ordinador ultra portàtil personal al professor i a cada alumne
d’aquest nivell, com també la formació pertinent per als
professors perquè el puguin utilitzar. Torn a repetir el mateix
que deia, haurem de generalitzar tots aquells aspectes que
estaven centralitzats en uns cursos determinats a tot l’alumnat
i a tots els centres. Aquest pla pilot, també s’ha explicat en
alguns moments, si voleu puc explicar-lo després, però el tenc
aquí i seria allargar-nos quant a nombre de centres, nombre
d’alumnes que ha suposat i el que s’ha de potenciar. El tema de
pissarres s’ha començat a Eivissa, a Formentera i a Menorca i
aquest any, el 2010, serà per a l’illa de Mallorca.

Tot això s’ha de dir que s’ha començat una formació de
coordinadors de les TIC en els centres i on es fa aquest pla pilot,
que ens servirà després per fer una addenda en el pla de
formació del professorat, que és a la direcció general ja fet el pla
de formació del professorat per a aquest any, però sense
preveure la intensitat que suposa la formació per a les
tecnologies d’informació i comunicació i que en algun moment,
a través també de la direcció general, haurem d’ampliar el seu
programa que supòs que un dia d’aquests presentarà l’actual,
però que en qualque moment haurem de potenciar amb una altra
addenda a aquest pla de formació del professorat.

El punt 6, que era la projecció de la cultura de les Illes
Balears -i aquí hi ha una errada, és que no és el mateix, ...hi ha
hagut un trasbals, disculpau un moment. 

El pressupost de Cultura per a aquest any és d’11,6 milions
d’euros, i amb aquesta quantitat pretenem continuar amb les
actuacions que hi havia començades abans. És evident que si els
euros disminueixen el que disminuïm, en el cas de la
Conselleria d’Educació, no són les actuacions sinó la intensitat
d’aquestes actuacions. La Conselleria d’Educació i Cultura es
planteja uns determinats objectius dins el marc de les seves
competències, així es pretén la promoció, la difusió de les
diferents àrees de teatre, literatura, música, arts plàstiques,
cinema, dansa, a través d’activitats encaminades al foment dels
intercanvis culturals, el suport als creadors i als productors
artístics i culturals i la colAlaboració amb altres administracions,
institucions entitats i centres per dur a terme activitats culturals
conjuntes. Es vol fomentar també, el coneixement dels centres
culturals adscrits a la conselleria: els museus, en general, de
Mallorca, de Menorca, Museu-Arxiu d’Eivissa i de Formentera,
la biblioteca pública de Palma, etc. 

Es treballarà conjuntament amb els consells insulars i amb
altres institucions i entitats competents en l’elaboració del
desplegament reglamentari de la legislació vigent en matèria de
cultura i de patrimoni històric. 

Projectes que també es duran a terme. Referent a
exposicions l’objectiu prioritari és la promoció de les arts
plàstiques per donar a conèixer les obres dels artistes de les Illes
Balears arreu d’altres comunitats autònomes, de l’estranger i
també entre les Illes. Cal destacar la presentació de l’exposició
de l’obra de Maria Carbonero, que serà la pintora de l’any,
mostra itinerant fins al 2010 amb previsió de visitar Barcelona,
Madrid, València, Berlín i, per suposat, Palma. Es continuarà
amb el projecte Praxis que reuní en la primera edició de l’obra
disset estudiants residents a les Illes Balears, que el curs 2008-
2009 cursaren el darrer cicle de Belles Arts a qualsevol de les
facultats públiques de tot l’Estat espanyol.

Artib és un nou projecte també, que nasqué l’any 2009 amb
la intenció de formar una colAlecció de catàlegs que recullen la
producció plàstica de les Illes i donen suport a l’artista en
l’edició de catàlegs segons el disseny, el format i l’extensió que
conforma aquesta colAlecció. Així podríem parlar també de
l’exposició CREA que recull una selecció de les obres
realitzades pels alumnes dels darrers cursos de batxillerat
artístic dels instituts de les nostres illes i de l’Escola Superior de
Disseny. 

El projecte del foment de la lectura que té com a objectiu
general crear i potenciar l’hàbit lector, crear consciència social
sobre la importància de la lectura i donar a conèixer els
escriptors de les Illes i difondre la seva obra i colAlaborar en la
realització d’activitats de promoció de la lectura en diferents
àmbits. Projecte escriptor de l’any sobre el qual es realitzaran
una sèrie de conferències, entrevistes, actes i publicacions com
ara una guia de lectura sobre l’obra d’aquest.

Campanya “Tasta’m”, que és de promoció de la lectura entre
els usuaris del transport públic de les Illes. Hi ha altres projectes
per part de Promoció de la Cultura i Projecció Exterior que
pretén donar suport i projectar a l’exterior els productors
culturals de les Illes així com augmentar les activitats i les
manifestacions culturals i artístiques per tal de promoure i
difondre la cultura de les Illes Balears. També volem
promocionar i impulsar els intercanvis culturals i efectuar i
coordinar les activitats i els programes de Promoció de la
Cultura de les Illes Balears, entre elles i l’exterior. 

Acabaria afegint el circuit de música i arts escèniques de les
Illes Balears; la projecció exterior de les arts escèniques, la
participació a festivals a l’Estat espanyol i suport a temporades
de Madrid i Barcelona, en cada una d’elles podria estendre’m;
difusió de la producció escènica de les Illes Balears; web,
programa de televisió, teatreib.cat; colAlaboració amb les fires
de teatre de les Illes Balears a Manacor i a Vilafranca;
cooperacions entre la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern i l’espai Octubre a València; com també amb l’espai
Mallorca a Barcelona. Projecte “Viu la cultura”, Pla de centres
culturals, ... són molts i tampoc no em vull estendre
exhaustivament per no cansar-los, tot i que sempre, com he
repetit abans, estic a la seva disposició.
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Objectiu número 8, potenciar la normalització lingüística,
pressupost de 6.237.000 euros que s’executa segons tres eixos
fonamentals. El primer, sobre la formació i l’evolució de la
llengua catalana; l’objectiu és possibilitar l’aprenentatge de la
llengua catalana fora de l’educació reglada amb el manteniment
de línies de formació destinades a tota la població. Les accions
més importants seran donar continuïtat a l’avaluació i
certificació dels coneixements de català. S’ha de tenir en
compte que a la convocatòria del mes de febrer del 2008 es
varen inscriure 10.949 persones mentre que a la convocatòria de
juny del 2009 varen passar a ser 14.170 inscripcions.
Convocatòria de beques de formacions pràctiques de tecnologia
i onomàstica (Intercat) a la Universitat de les Illes Balears,
manteniment de la càtedra Alcover Moll i Villangómez a la
Universitat de les Illes Balears, la càtedra Ramon Llull,
manteniment del Gabinet de terminologia onomàstica i
didàctica a la Universitat de les Illes Balears.

El segon eix versa sobre la normalització de la llengua
pròpia de les Illes Balears, l’objectiu pretén que la llengua
catalana sigui per defecte la llengua d’ús en les relacions de les
institucions, tant públiques com privades, amb el ciutadà. Un
projecte a destacar és l’Índex pla, que és una eina que ens
cedeix la Generalitat de Catalunya, dins el conveni de
colAlaboració signat per ambdues administracions, per tal
d’avaluar i planificar l’ús social del català i l’administració del
Govern de les Illes Balears. Es farà també formació continuada
i coordinació d’assessors lingüístics.

El tercer eix, foment de l’ús social de la llengua catalana.
L’objectiu és impulsar un pla d’actuacions per a la
normalització de l’ús de la llengua catalana en els sectors
d’activitat econòmica, social i de lleure de la societat de les Illes
Balears. Es pretén fomentar la difusió de coneixements de la
llengua catalana mitjançant una convocatòria de subvencions
per a cursos de català i altres accions relacionades amb la
formació lingüística. Pretenem, també, fomentar els intercanvis
escolars entre els centres de parla catalana amb la finalitat
d’afavorir el coneixement mutu i el diàleg entre els centres,
facilitar la participació activa de l’alumnat per promoure l’ús
del català mitjançant l’ordenació d’activitats específiques i
ampliar el coneixement de l’espai geogràfic i cultural de l’àrea
lingüística catalana. Un projecte a destacar és l’enquesta
sociolingüística en colAlaboració amb l’IBESTAT, l’objectiu de
la qual és conèixer l’estat de la llengua catalana a les nostres
illes.

Objectiu número 9, potenciar els ensenyaments universitaris.
El pressupost d’enguany és de 65,4 milions d’euros. Pel que fa
a l’àmbit universitari les línies bàsiques d’actuació i el principal
projecte de la Conselleria d’Educació per a l’any 2010 es
concreten en quatre objectius: l’objectiu primer, consolidar el
paper de la UIB amb actuacions adreçades a continuar la plena
adaptació del sistema universitari a les directrius que marca
l’espai europeu de l’educació superior; incidir en el
desenvolupament del pla de millores de les infraestructures
universitàries; i potenciar el paper del Consell Social de la
Universitat, vertader òrgan de relació i de comunicació entre la
Universitat i la societat. Cal destacar entre les actuacions que
duran a terme el finançament de l’ampliació del Centre de
Tecnologies de la Informació, una actuació, per cert, inclosa en
el programa Campus d’ExcelAlència Internacional del Govern de
l’Estat, programa destinat a fer de la nostra universitat l’eix

central d’un campus d’investigació avançada i de
desenvolupament, en el qual la UIB tendrà sempre tot el suport
d’aquesta conselleria.

L’objectiu número 2 serà fomentar els estudis universitaris
i la mobilitat de l’alumnat per fer efectiu l’objectiu de millorar
la formació dels joves, dels ciutadans de la nostra comunitat;
consolidar les ajudes econòmiques per als desplaçaments
d’alumnes i impulsar una convocatòria d’ajudes
complementàries per a l’alumnat universitari dels programes de
mobilitat internacional. 

L’objectiu número 3 seria millorar la qualitat i l’excelAlència
universitària mitjançant la consolidació de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears i la potenciació de les activitats
que desenvolupa. 

L’objectiu 4 -i ja acab- seria l’impuls de la realització
d’accions formatives en l’àmbit universitari.

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen una
suspensió de la sessió per un temps de deu, quinze, quaranta-
cinc minuts o si podem continuar. 

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sí, Sr. President, demanam el temps màxim permès pel
reglament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Queda suspesa la sessió per quaranta-
cinc minuts i a les sis en punt reprendrem la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. Hi ha tots els portaveus? Sí.

Bé, en primer lloc, aclarir una errada en la comunicació dels
membres de la Conselleria d’Educació que acompanyen el
conseller, no hi són presents la Sra. Margalida Tous i Ferrà,
directora general de Política Lingüística, i el Sr. Pere Joan
Martorell, director general de Cultura. I sí que són presents en
aquesta sala la Sra. Maria Gener, directora general
d’Administració i Ordenació Educativa, i la Sra. Francisca
Garcías Gomila, directora general d’Universitats i
Modernització.
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Aclarit aquest aspecte, convé que, per tal de formular
preguntes o observacions procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris, de menor a major, i l’Hble. Conseller pot
contestar globalment les intervencions o bé contestar
individualment així com ell consideri.

Pel Grup Parlamentari Mixt intervenen els dos portaveus, es
divideixen el temps. Idò per cinc minuts intervé primer el Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, jo no esgotaré els meu cinc i tal vegada la meva
companya de grup sí.

Bé, agrair al Sr. Conseller la seva presència aquí i també
agrair al seu equip la presència per explicar els pressuposts de
cara al 2010.

M’agradaria que ens concretàs un poc el que ha anunciat
quant al pla d’actuacions de noves i també de les ampliacions o
remodelacions dels centres educatius, sobretot d’Eivissa i de
Formentera, o sigui un poc el pla d’actuacions que té previst
executar efectivament l’any 2010.

També m’agradaria que em concretàs, en el cas de l’illa de
Formentera, concretament quines són, no només hi ha
pressupost sinó en què s’invertirà el pressupost a l’institut, en
quin tipus d’infraestructures d’ampliació té pensat fer la
conselleria en aquest institut. S’ha posat una aula prefabricada
per passar el curs d’enguany i m’agradaria saber en què s’ha
pensat o en quin tipus de projecte s’ha pensat per executar
durant l’any 2010.

Fer-li també una puntualització quan ha dit de l’escola
pública Sant Ferran, de la nova escola pública Sant Ferran, en
teoria, i si les previsions s’acompleixen a nivell de Consell de
Formentera el terreny podrà estar disponible per a finals
d’enguany, per tant jo li demanaria que posàs ja dins el 2010 la
possible execució de l’escola de Sant Ferran si tenen enllestit el
projecte, que hi posàs per tant el pressupost corresponent.

Quant a programes de formació professional, m’agradaria
saber si tenen intenció, que vostè ha dit que vol potenciar aquest
tipus d’ensenyament, per tant que ens explicàs més
concretament quin tipus d’ensenyament té pensat ampliar quant
a programes formatius, de formació professional, em referesc a
Eivissa i a Formentera.

I, ja sé que es va acceptar l’any passat l’esmena, i que hi ha
dos cicles nous, sociosanitari i infantil, d’educació infantil, a
l’illa menor de les Pitiüses, però m’agradaria saber en quins
nous cicles pensa la conselleria d’implantar a Eivissa i/o a
Formentera.

També a nivell educatiu, vostè sap que Sa Coma ja està en
principi disponible pel que es pugui fer, i dic el que es pugui fer
perquè l’anterior conseller ha vengut aquí i ens ha dit que el Pla
d’usos de la Sa Coma pràcticament està enllestit, per tant
m’agradaria saber quins estudis pensa la conselleria implantar
en el nou recinte educatiu o part del nou recinte educatiu, que
serà Sa Coma.

I una darrera solAlicitud, vostè ha dit a una frase de tantes
que quan hi ha una minva del pressupost, quan hi ha una
reducció del pressupost s’intenten mantenir els mateixos
projectes però s’executen amb menor intensitat, no sé si ho he
entès bé, però crec que ho ha dit així. Jo li suggeriria que, a
nivell, per exemple, de cultura, i amb un projecte molt concret
que duc reclamant aquí des que vaig entrar pràcticament és el
tema del Museu de Formentera, a l’any 2008 s’hi varen destinar
24.700 euros, a l’any 2009, 24.700 i enguany no ho sé, per tant
en duem per ara uns 49.000, crec que no arriba, per fer el Museu
de Formentera. M’agradaria saber què s’ha disposat i si és
possible que no es disminueixi la intensitat d’aquesta quantia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Educació, en primer lloc, òbviament, agrair-vos la
vostra assistència i la de tots els càrrecs que us acompanyen.

Ens trobam davant uns nous pressuposts, són aquests els
tercers i no són precisament o no seran precisament els
pressuposts més fàcils d’aquesta legislatura, ni els que tampoc
desencadenin més ilAlusió entre els membres d’aquesta cambra
ni entre el propi Govern de les Illes Balears. Ja va dir el
conseller Manera, amb una sinceritat que crec que l’honora, que
no és cap honor presentar els primers pressuposts de la
comunitat que es contreuen. Certament la situació econòmica en
general que ens trobam i que fa que es contreguin aquests
pressuposts no és en mans ni depèn del Govern de les Illes
Balears, i per tant, per poder presentar uns millors pressuposts
tampoc pensam que no és una responsabilitat directa del Govern
de les Illes Balears. Per tant, crec que la feina que s’ha de fer és
optimitzar tots els recursos que tenim de la millor manera i de
rendir tot allò que tenim, per poc que sigui, per tal que reti el
màxim possible, en aquest sentit, i valgui d’exemple, la notícia
que apareixia ahir als mitjans de comunicació, crec que és un
dels exemples, la notícia era la de la reducció dels assessors en
educació; pens que era una notícia que en aquest cas,
d’optimització de recursos és positiva.

Quant a aquesta línia d’optimització de què parlava també
el conseller Manera, ens parlava de dur a terme la fusió
d’empreses públiques per compartir sinèrgies; és a dir que quan
sigui possible, les empreses que treballen en una mateixa
branca, en un mateix camp, en una mateixa direcció no es
dupliquin o no es tripliquin i pens que, com a mínim, des del
meu punt de vista crec que és una idea encertada la d’agrupar,
per tant, dins aquesta línia d’optimització de recursos. Per tant,
sembla que per a mi aquesta línia del Govern és correcta.
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També un altre element de caire general, que pens que és
important, el fet que els dos darrers anys els pressuposts i més
sensiblement el pressupost dedicat a educació tengués unes
pujades considerables pens que això és un element positiu de
cara, diríem, a assumir aquesta contracció del pressupost
d’enguany, i que aquestes pujades que vam tenir els anys
anteriors farà que el cop que impliqui aquest retrocés sigui molt
més lleu, sigui molt més fàcil d’aturar i per tant, tot allò que
podria ser vist d’una manera restrictiva ho sigui també des d’un
punt de vista diríem més fàcil.

Per tant, i ja anant a concretar una mica, quant al tema de la
fusió d’empreses, un dels comentaris que es fa és si això dins
l’àmbit educatiu afectaria l’empresa de l’IBISEC. Ens agradaria
saber si trobau convenient comentar si hi haurà aquesta fusió
amb alguna altra empresa pública.

També, i quant a l’IBISEC, i fent referència a les
infraestructures educatives, clar, allò que miràvem en els
pressuposts és que l’IBISEC per a ell mateix té aquella partida
de 12.700.000 euros i que la resta de les inversions que durà a
terme l’IBISEC es faran amb les fórmules de les cessions de
crèdit; clar, la pregunta que ens agradaria fer i que és una
pregunta que no només preocupa aquesta diputada, sinó que
també s’ha manifestat en altres sectors de la comunitat
educativa com la Federació de Pares i Mares, la COAPA,
etcètera, clar, què passa amb el Pla d’infraestructures? Allò que
agradaria és que hi hagués d’una manera clara les
infraestructures educatives que s’han de fer i perquè han quedat
o han anat caient del pla del 2008 o del 2009 i les noves que es
faran, perquè són les noves que han d’anar al 10 i 11; vull dir
que hi hagi una separació clara d’unes i altres, en el sentit que
la comunitat educativa no se senti o no pensi que se senti
estafada en cap moment pel Pla d’infraestructures. I allò que
també es demana és que, per tant, dins aquest Pla
d’infraestructures el que millor seria és que s’acompanyàs del
mapa escolar. Clar, vull dir, el mapa escolar que tenim és aquell
que es fa en l’època de Damià Pons i que, per tant, durant
l’anterior govern, diríem, té una vigència i se segueix en què el
van seguir. Però clar arriba un moment ara, ja amb sis anys, que
són mapes escolars que queden desfasats, etcètera, augment de
població i que per tant s’han d’adequat. Per tant, clar, el que
seria millor, més adient, seria presentar les infraestructures
educatives òbviament amb el mapa escolar i fer-ho d’una
manera pública, manifestant d’una manera que les que
corresponen i que han anat quedant endarrerides per la situació
en què hi han quedat i les noves que ja són les previstes de cara
a un futur dins el 10 i 11.

En un altre ordre de coses, i que vostè ha posat com a un
dels eixos bàsics de la conselleria, crec que l’heu esmentat com
l’objectiu 1, és tot allò de la reducció del fracàs escolar i
l’abandonament prematur. Clar, per aconseguir-ho, ho sabem,
són tots els plans que hi ha de reforç educatiu, projectes, etc. A
mi l’única preocupa, l’altre dia a la compareixença que féreu,
vàreu parlar de mantenir tots els programes educatius -no els
esmentaré perquè ja els coneixem tots, els heu esmentat no fa
molt-, vareu parlar de mantenir i ampliar tots els projectes
educatius, i avui ja només heu parlat de mantenir. Jo ja sé que
la situació és de mantenir, que, com a mínim, els hem de
mantenir, però clar també seria de desitjar saber si en alguna
mesura aquests programes sí que es podran ampliar.

Després, també, un altre programa que no heu esmentat i que
amb l’anterior consellera s’hi va fer molt esment per l’interès
social que tenia, era el de la reutilització dels llibres de text.
Serà un programa que es podrà mantenir també dins aquesta
reducció?

També ens interessaria saber, per l’interès que té, el Pla
d’implementació de les noves tecnologies, que he esmentat ara,
heu dit la quantitat dels 27, 28 milions, però també ens agradaria
saber això quan es farà efectiu; és a dir, com a mínim no hi ha
el pressupost, sinó amb quina temporalització podrem tenir-hi
accés.

I per acabar amb aquest apartat de programació, de
programes, també hi ha una certa preocupació dins el
professorat, que és el programa, la reducció dels programes de
formació del professorat. Aquí pensen que hi ha o, com a
mínim, amb les informacions que han aparegut en premsa, hi ha
la idea que hi haurà una reducció de tots els programes de
formació del professorat, i crec que també estaria bé aclarir com
està aquest tema.

Finalment, no voldria acabar sense plantejar-vos dues
qüestions, una és de política cultura i l’altra seria la de política
lingüística. A la política cultural he de fer esment, perquè n’he
de fer, que fa dotze anys que es fa la mateixa reivindicació
respecte del molí, ah, al molí,  al Museu del Puig des Molins i
també a la nova biblioteca i a l’arxiu. Sabem que el 2010 és
l’any de la inauguració del Puig des Molins, i era demanar-vos
si amb la partida que s’hi ha destinat, que és molt bàsica, si
pensau que finalment podrem fer aquesta inauguració el 2010.

I ja acabant, quant a política lingüística també, perquè
mirant, fent una primera mirada al pressupost de la Direcció
General de Política Lingüística, clar és una de les direccions que
més ha baixat el seu pressupost, en relació també a la Direcció
General de Política Lingüística i del COFUC, sense entrar ara
a desglossar les xifres dels dos elements; però sí que dir-vos, no
ja per parlar d’ensenyament de llengua catalana o de difusió de
llengua catalana per allò de la identitat, no vaig per aquí, sinó en
el sentit ja senzillament com a element de cohesió social, com
farem per treballar per aquesta cohesió social, per atendre
aquesta immigració, per atendre aquests nouvinguts amb una
reducció d’un 40% de l’ensenyament de l’ús de la llengua
catalana.

I senzillament res, dir-vos que som conscients que passam
per una etapa difícil i que articular aquest pressupost no serà
fàcil i que tendreu el nostre suport, i moltes gràcies.
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(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
presència, amb tot el seu equip, per presentar els pressuposts. I
en primer lloc crec que hauré de coincidir bastant amb
l’exposició anterior. Per part del nostre grup li he d’expressar,
en primer lloc, un punt de tristesa davant aquesta rebaixa de la
conselleria, comprenem els motius que hi han dut, i per tant en
participam i ens en fem partícips, però certament tot allò que no
ja ens allunya del 6% del PIB o si ens hi acosta és perquè el PIB
nostre baixa i no per l’aportació que nosaltres hi fem a la
despesa pública, crec que és una mala notícia estratègica per al
país, és una qüestió de gran transcendència que en lloc d’anar-
nos acostant a aquestes grans fites de repte europeu,
internacional, de despesa en l’educació, doncs no hi quedem. És
evident que els arguments, els motius són de macroeconomia i
sobrepassen les competències del conseller, però en la mesura
que pugui, i com a dirigent també d’un partit polític, i com a
partícip d’unes possibilitats d’influència més enllà de la seva
conselleria, li demanaria que també treballi perquè aquesta, ara
que ha constatat les conseqüències d’aquest finançament, també
tots plegats ens hi trobem a redreçar aquesta fórmula, perquè si
no realment perdem unes possibilitats importants.

En qualsevol cas, també vostè parlava dels mals endèmics
que té la societat, però no per un endemisme que sigui una
fatalitat de les Illes Balears, sinó que prové de causes jurídiques,
polítiques i econòmiques, també polítiques, i que en la mesura
del possible hem de redreçar. En qualsevol cas, sí que dins el
marge que vostè té dels pressuposts que han quedat assignats,
coincidim amb les prioritats que ens ha establert i que per tant
és on ara ens hem de moure. Creim que els punts que ens ha
defensat són els que de cap manera podem renunciar-hi des
d’unes polítiques progressistes.

En qualsevol cas, sí que també, a nivell d’aquestes
preguntes, a nivell del primer projecte, del primer macroobjectiu
de l’abandonament, del fracàs escolar com a projecte social, li
hem d’expressar la nostra preocupació perquè hi ha aquesta
rebaixa del 4,5 sabent que hi ha tots conceptes enormes que
pràcticament no s’han tocat, com és capítol 1, personal docent,
com és natural, i d’altres tasques que són imprescindibles, doncs
una part del que sofreix aquestes rebaixes són projectes
educatius, són projectes precisament que van adreçats a resoldre
aquestes situacions d’una manera més intensa, utilitzant les
seves paraules, no només ordinàriament. Idò li volia fer una
reflexió sobre aquests punts i sobre aquests projectes educatius
quins són els que poden quedar tocats per aquesta rebaixa;
perquè jo crec que també en aquest sentit cal ser honestos i
transparents, no es pot fer el mateix amb menys doblers del que
es podia fer amb menys doblers. Jo crec que això és un missatge
a la ciutadania que el pot entendre perquè qui més qui menys
coneix en pròpies carns la magnitud de la crisi que vivim i crec
que és bo participar i fer pedagogia d’aquesta situació, en lloc
d’intentar maquillar-la en excés.

L’altra qüestió són les inversions, ja s’ha apuntat que els
pressuposts de l’IBISEC consonen poc amb els nombres que
vostè ens dóna, això implica que hi ha una inversió, una part no
pressupostada, una part que ve de propostes municipals, d’una
inversió que han bestret uns altres; jo li demanaria si hi hauria
cap possibilitat d’això anar-ho resolent, d’anar posant cada asta
que aguanti la seva senyera, no?, que hi hagi una major
transparència també en aquest sentit amb els ajuntaments. Fins
i tot no sé si qualque vegada un pla E es pot dedicar a fer unes
infraestructures com els equipaments, m’agrada més parlar
d’equipaments quan tu hi has d’anar, i d’infraestructures quan
és la infraestructura que arriba a ca teva, però en tot cas és una
precisió francesa que veig que no ha triomfat a l’Estat espanyol,
i que, en tot cas, del que es tracta és que es duguin a terme.

Aquests 90 milions creim que són importants, sabem que el
PP demana 1.500 milions per soterrar el tren d’Inca, però
nosaltres donam més importància a aquests 90, quasi quasi com
a prioritat, i a 120 si pot, a dur a terme aquests equipaments
educatius perquè creim que són fonamentals i que realment
s’executin. Compartim amb l’anterior intervenció que hi ha
d’haver una claredat respecte del compromís de les inversions;
l’explicació de si qualcuna s’ajorna en quin sentit i per què i
com queda reconduït, perquè crec que s’ha de poder donar la
cara davant els compromisos que en tot moment dóna el
Govern.

Per l’altra banda, també volia apuntar aquesta clarificació
del mapa escolar, de posar-lo al dia, i si importa fins i tot dur-lo
a un pla director o a qualque fórmula que permeti la ubicació i
la previsió d’aquests instruments. Jo crec que estam ja un poc
cansats que, malgrat hi hagi planejaments que fomenten un
creixement important quan després la mateixa demografia ens
ha dut a què hem de menester una escola no hi ha solar; vostè
mateix ens apuntava encara ara, tot i les corregudes que hi ha
hagut els darrers sis, set anys, per modificar planejaments, molts
amb interessos generals, molts amb presses, no hi ha els
equipaments prevists en els plans generals. Jo crec que si el
mapa ho marca i fins i tot ho imposa, perquè hem de menester
aquests equipaments escolars, es puguin dur a terme en comptes
de després improvisacions, sense excessos en sòls rústics i no
lligats amb la trama urbana, que és com estam ara mateix
improvisant els equipaments tant sanitaris com educatius de les
Illes Balears.

Una pregunta en concret, trob que ha parlat poc -no podia
parlar de tot, vostè mateix es justificava- de la implicació dels
pares, de tot el que representa el seu suport a la matèria
extraescolar. En aquest moment estan salvant, en molts de
sentits, l’horari que mantenen les escoles. I crec que valdria la
pena intentar fer un esforç i nosaltres l’animaríem a tot el suport
a la xarxa d’APA, no?, en concret amb una estructura mínima
que pugui tenir una COAPA, però també amb tota la feina de
pares i mares.
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És cert que hi ha un moment de restricció, però precisament
perquè funcionen com a matalàs i perquè arriben on no arriba la
conselleria, clar, aquests 20.000 euros per a una COAPA, els
pares se’n duen, evidentment en distintes convocatòries i
projectes, altres suports i altres compromisos i altres
complicitats, però crec que seria interessant fer algun gest de
suport als que moltes vegades després ajuden a resoldre i a
afrontar aquests moments quan l’Administració no dóna més
passes endavant respecte de les seves obligacions. També altres
tipus, no són ben bé extraescolars, però el suport a municipis
tant en 0-3, vostè ho apuntava, com en l’educació, pens ara en
música que vostè té una compareixença específica respecte
d’això, a veure fins a quin punt podríem aclarir primer les
competències i després també les aportacions de la conselleria.

Alguns dels punts que s’han apuntat de les conseqüències de
retall o de la racionalització han quedat apuntats en la seva
intervenció. L’animaria, el convidaria a precisar-les. Una és el
compromís amb la concertada i aquesta congelació del conveni,
crec que seria bo que vostè en la seva intervenció primer ens
aclarís l’abast d’aquesta situació. Sempre és desafortunat haver
de posar en stand-by un acord, si no queda més remei vostè crec
que ens ha de justificar aquesta situació. El moment és el que és
i segurament no queda altre remei, però crec que és important
que quedi justificat en aquesta compareixença.

També -com ja se li ha demanat- sobre el sector públic,
aquestes... no sé si globus sonda o ja propostes serioses respecte
de l’IBISEC, respecte en tot cas de l’entramat d’entitats que
depenen de la Conselleria de Cultura, moltes fundacions, moltes
(...), instituts que siguin estrictament de la conselleria, seria
interessant saber si de cara al 2010 té prevista alguna fórmula.

Per no allargar-me aterraré directament, fora d’educació
perquè podríem ser eterns, és el tema de política lingüística. És
evident que una retallada afecta tots els sectors, però en cap cas
-com ha transcendit- no pot afectar en absolut, per part del
nostre grup així ho volem garantir i voldríem sentir el seu
compromís, no pot afectar els cursos de català que es donen a la
població. Avui amb la demografia que tenim i amb la
sensibilitat en la situació sociodemogràfica del país, cal encara
un gran esforç de normalització lingüística i per tant, sigui d’una
manera, sigui d’una altra, si ha de ser amb una major aportació
de la direcció general al COFUC, sigui a través de la direcció
mateixa, sigui a través d’una recomposició global de tota l’àrea
de política lingüística, crec que ara no és el moment de tractar-
ho, tret que vostè hi vulgui entrar, però sí que voldríem sentir
unes paraules aclaridores que no hi haurà en aquest aspecte
retallades perquè per a nosaltres és un element estratègic, cabdal
per al país i que, a l’inrevés, s’ha de fer un esforç d’ampliació
de l’oferta que es dóna.

Unes darreres paraules també en cultura, sempre queda com
a petita en una conselleria tan gran i és una llàstima perquè
evidentment les senyes d’identitat del país necessiten també una
embranzida política del vessant d’identitat i cultural, però no hi
ha dubte que vàrem prendre una decisió estratègica fa uns anys
que era que el protagonisme d’aquestes àrees el duguessin els
consells; li demanaria també si té un calendari de les
transferències als consells, un poc, i els apunts en aquest sentit,
si ja podem esperar que sigui en el 2010. 

Lligat amb això, el Museu de Mallorca, ja s’ha parlat del
Puig dels Molins, s’ha parlat del de Formentera, tota la política
de museus, la que ve d’inversions de Madrid, però també de la
que du la conselleria, i en bona mesura com afecta les
transferències durant el 2010.

Un darrer apunt local, pensi que el consorci d’una fundació
com és un teatre important que hem de dur a la ciutat d’Inca i
que confiam que es pugui dur a terme perquè, és clar, dins tot
l’entramat de teatres que ja existeixen a Mallorca i a les Illes
Balears, que el tema del teatre d’Inca és una qüestió que ha de
quedar fora de les restriccions pressupostàries i encara que sigui
amb temps i donant-li un finançament a mig o a llarg termini les
obres i el compromís s’ha de poder dur a terme en aquesta
legislatura. Aquest és el compromís que tenim tots plegats i ens
agradaria també veure com a mínim la seva preocupació i el seu
interès perquè aquesta fórmula tiri endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Mercadal. 

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc i com no pot ser
d’altra manera vull agrair la presència avui aquí del Sr.
Conseller d’Educació i Cultura i del seu equip i el vull felicitar
per la seva capacitat de condensar amb claredat l’explicació del
pressupost per al proper any; un pressupost que qualificaria de
realista dins l’austeritat a què el moment ens obliga, un
pressupost de 822 milions d’euros, quasi una quarta part del
pressupost total de la comunitat autònoma, dels quals 500
milions se’n van a capítol 1. Aquesta dada la vull valorar.

Es tracta de moltes persones en nòmina, tant a
l’ensenyament públic com a l’ensenyament concertat, i aquest
és el capital humà d’aquesta conselleria i ho vull lligar amb una
expressió que he sentit al conseller i que compartesc al cent per
cent: la convicció que l’educació mai no es pot entendre com a
una despesa, sinó com a una inversió en capital humà, en futur
i -jo hi afegiria- en modernització.

Hem d’assumir que per al 2010 baixa el pressupost, i en som
conscients, si bé també cal dir que és la conselleria que menys
baixa i també cal dir que l’any 2009 havia pujat entorn a un 6%
i l’any 2008 havia pujat més d’un 15%. 

El Grup Socialista voldria posar especial èmfasi en el
compliment del compromís d’aquest govern en l’àmbit
d’educació infantil, de crear 2.500 noves places de 0 a 3 anys al
llarg d’aquesta legislatura i voldria dir, com a reflexió, que
trobam simptomàtic que a nivell nacional s’apliqui el programa
dissenyat a les Illes Balears, simptomàtic perquè és reflex del
compromís del president Rodríguez Zapatero i del president
Antich en aquest tram educatiu.
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Molt interessant ens sembla també la iniciativa impulsada
per l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar i que, atesa
l’efectivitat provada, s’amplia per al curs 2009-2010 en 101
centres més de les nostres illes.

En el mateix sentit voldria mencionar el Programa de
planificació educativa i règim de centres amb la perspectiva
d’una possible publicació del mapa de centres, amb la
incorporació en aquest dels trams educatius postobligatoris, és
a dir, formació professional, escoles d’adults i règim especial,
com són idiomes, artístics, esportius.

Un objectiu llargament demanat pels directors dels centres
de secundària és l’actualització i el desenvolupament del ROC,
Reglament d’organització de centres, per a adaptar-lo a la Llei
orgànica d’educació, LOE. Crec que el conseller també n’ha fet
referència al llarg de la seva intervenció. 

També voldria destacar aquí el PAIRE, el Pla d’acollida,
integració i reforç educatiu, i lligar aquest pla amb els criteris
d’equitat en l’admissió d’alumnes, és a dir, amb el repartiment
dels nouvinguts entre centres públics i centres concertats. 

Pel que fa als costos al transport escolar que pot semblar un
punt menor, consider que no ho és, he vist als nombres que
l’objectiu de la conselleria és optimitzar aquest servei. Pensam
que és un bon moment per a aquest plantejament ja que
especialment en èpoques de crisi econòmica és quan més falta
fa l’impuls als serveis colAlectius de transport.

Interessant ens sembla el Pla integral de modernització
tecnològica 2008-2011 per intentar posar solució a les
mancances històriques que pateixen molts dels nostres centres
educatius en matèria informàtica i en TIC. Aquí també ho vull
lligar amb les transferències a la Universitat de les Illes Balears,
reflex de l’esforç d’aquest govern en R+D+I, eina principal per
aconseguir el canvi de model econòmic que promovem. 

Pel que fa a la Universitat, ens satisfà que es vagi
consolidant el seu paper i opinam que el repte actual és la plena
implantació de les directrius de l’espai europeu d’estudis
europeus, és a dir, Bolonya. Voldria aquí destacar les ajudes al
desplaçament dels estudiants de Menorca a Eivissa i Formentera
i sobretot la importància que té la Universitat, la nostra
universitat, per allò de fer país.

En relació amb la formació professional, voldria dir que el
nostre grup dóna molta importància al Pacte per la
competitivitat, ocupació i cohesió social, signat el juliol del
2008 pel Govern amb els agents socials i econòmics, on es
destaca la importància d’apuntar tots formació i educació en la
mateixa direcció formativa i ens satisfà la transversalitat que
observam. 

Convençuts que el nostre govern continua compromès amb
la normalització lingüística, ja n’han fet referència els portaveus
que m’han precedit i per tant passaré molt breument a cultura.

Hem vist al pressupost la inclusió de l’obertura del Museu
monogràfic del Puig dels Molins a Eivissa al qual ja ha fet
referència la portaveu que m’ha precedit d’Eivissa pel Canvi i
si després de les obres finalment es pot inaugurar aquest proper
any, és un fet que celebram.

I en relació amb Menorca volem manifestar el nostre desig
que es puguin començar les obres del Conservatori de música a
la Sala Augusta de Maó durant el proper any 2010, que s’avanci
amb les transferències o encomanda de gestió del museu de
Menorca i de la biblioteca i arxiu.

No vull acabar sense manifestar que estam molt satisfets
dels cursos de teatre de l’Escola Oficial de Teatre de les Illes
Balears a Menorca i del suport del Govern a l’òpera, òpera que
és una manifestació cultural tan arrelada a la nostra illa i tan
emblemàtica del nostre passat i del nostre present.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, moltes gràcies a vostè i al seu equip.
Quan ha acabat la seva exposició he demanat als meus
companys del Grup Popular si m’havia equivocat perquè em
feia la impressió que això era la compareixença d’un conseller
que ve a contar-nos la memòria, a fer una revisió de la memòria
i crec que això és la presentació del pressupost del 2010.

Naturalment, vostè és un savi i en la seva estratègia el que
pretenia segurament era dormir-nos, però les alarmes del sector
estan tan enceses i els timbres sonen tan fort que li promet que
és impossible sestejar. 

El que sí li he de dir és que excusatio non petita acusatio
manifesta quan un comença a dir, a comparar amb els altres
pressuposts, etc., és perquè sap que el que té no li agraden.
Vostè no ho dirà perquè és prudent i disciplinat, però sé que no
li agraden.

Nosaltres som solidaris en una situació crítica, però creim
que finalment... cau la màscara del progrés, és a dir, és que ara
mateix deien “el coneixement, una aposta per al coneixement”.
Miri, governar és elegir prioritats i l’educació per a aquest
govern no ha estat prioritari. A mi, que em diguin que és a la
que menys retallen, no em serveix absolutament per res. Crec
que era quan vostès havien de donar el darrer “pip”, i aquest
darrer “pip” ha sortit esgallat.
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Per tant, el que li demanaria és que defugíssim de
programes, de memòries i passem a les concrecions perquè això
és un pressupost per al 2010 i, per tant, les preguntes que li faré
li demanaria, amb tot el respecte del món, que me les contesti
concretament perquè això queda registrat, queda un any i mig
de legislatura perquè una de les coses que quasi, quasi heu
aconseguit com a nínxol mediàtic és fer creure que la legislatura
d’Educació comença ara. No, la legislatura fa dos anys que ha
començat, per tant fa dos anys que governen i totes aquestes
coses de mancances, de necessitats no satisfetes i de problemes
que no s’acaben de resoldre, és a dir el mapa escolar que l’han
demanat fins i tot els seus, és una cosa que ja podria estar feta
i publicada.

Demanam concretament, a Menorca, el Conservatori de
música, quan comença? No deman quan comença, només
deman quan comença. No ha esmentat cap centre nou per a
Menorca, no sé si ha estat un oblit o ha estat una no-previsió o
per ventura que un servidor no l’ha sentit. 

Li demanaria també per la nova escola graduada de Maó,
continuen amb la previsió de no atendre la petició dels pares, ho
tenen previst, quan i com i amb quins doblers? 

A Eivissa, un tema que vostè domina, que és el tema de la
formació professional, està en una situació no pobra, sinó
paupèrrima, m’agradaria saber quina intervenció, amb
pressupost -som a un debat de pressupost, a una presentació de
pressupost, el debat vendrà després i tendrem temps de parlar-
ne-, m’agradaria que em digués exactament quina previsió
pressupostària hi ha per al 2010 en aquest tema. Igualment que
amb l’institut de Santa Eulàlia, li deman concreció, quan
comença?, perquè dins el món de l’administració és molt fàcil
dir “tenim previst començar”, després donam les culpes als
solars, a les licitacions...., no, jo vull saber exactament per al
2010 que quedi reflectit a les actes del Parlament quins són els
compromisos d’aquest govern. Donam per acceptat que no ens
enganyaran en el tema de Sa Coma que després d’una pregunta
parlamentària va sortir l’endemà el president del consell insular
i va fer unes promeses que estan naturalment registrades i que
queda un any i mig per reclamar-li si feia farons o no.

En referència, per tant, a Eivissa li he demanat el temes que
li he demanat i respecte de Mallorca, a mi, quan deien “ja no li
demanam que no faci...”, és a dir, acceptarien que no fes
programes nous, ens bastaria que mantingués els que té, és que
crec que programes en teniu molts, és a dir, crec que una de les
coses que sap molt bé fer el seu grup és fer una imatge virtual.
Per tant, sou capaços de detectar molt bé i de fer un diagnòstic
bastant precís de quines són les realitats, després discrepam
naturalment en la manera de resoldre-les, però ja ho vaig dir en
una altra ocasió, usualment posau coses en marxa que després
no tenen continuïtat o..., ahir el batlle d’Inca que no és
precisament un poble petit i que no té precisament un problema
petit, em deia que la seva conselleria ja els ha informat de
manera oficial que el Programa PISE, per exemple desapareix,
que l’hauran de pagar ells. És a dir, si això és mantenir
programes els agrairia que em concretàs i si en algun d’aquests
programes en l’exercici del 2009 ja els heu dit que no hi ha
doblers, no vull ni pensar què faran el 2010. Per tant, li
demanaria: exercici 2010, quins programes mantindrà i quins
quedaran en stand-by? 

En referència també a les mesures concretes amb el
pressupost seu, quins doblers pensa dedicar a intentar palAliar el
problema de les ràtios?, promesa seva en el seu programa
electoral en les distintes compareixences, el programa de les
ràtios no només no s’ha resolt, sinó que no veim perspectives de
resolució.

Ens preocupa, ja li ho han dit companys del seu govern, el
tema de les COAPA i a més ho ilAlustrava molt bé amb la
paraula “matalàs”. És a dir, crec que aquesta gent fa una feina
de matalàs que necessita més aportació pública per fer coses que
per ventura ens tocaria a l’administració fer-les, jo com a liberal
estic convençut que no, que està molt bé que la societat
s’impliqui i que resolgui qüestions.

Una pregunta concreta: la disminució a la pública que ja ha
existit quant al pressuposts en temes professionals, m’agradaria
saber si es mantindrà o si encara davallarà més.

Una altra pregunta que li demanaria seria: el no-compliment
dels acords de la concertada del juliol del 2008, pensa que té
resolució o queda com diuen vostès congelats, té possibilitats de
fer, de prioritzar o d’eliminar encara més despeses?, perquè crec
que és un tema que s’hauria de replantejar, n’estic convençut, i
m’agradaria que quan faig totes aquestes valoracions entengués
que les faig al Govern de la comunitat autònoma, no són ad
hominem, no cal dir-ho. Però sí que em preocupa que les
concertades, vostè sap quina resposta mediàtica tenen, però a mi
no em preocupa l’aspecte mediàtic, em preocupa l’aspecte
concret i real, i l’aspecte real és que hi ha una educació, que per
la tradició que tenim específicament a Espanya, l’aportació que
fan les concertades és absolutament inestimable, és a dir, mai no
es podrà agrair ni suplantar ni eliminar el que són les
concertades, per tant s’hauria d’intentar comprendre que el seu
concurs és absolutament cabdal i imprescindible, i jo demanaria
que es reconduís aquesta situació perquè les concertades no
hagin de sortir en peu de guerra i hi hagi d’haver una
inestabilitat que ningú no desitja.

Per tant, jo li deman, per favor, concreció en totes les
preguntes que li he fet, m’ha agradat perquè dins aquesta
estratègia d’intelAligència adormidora ens ha parlat quasi més
temps de cultura, que ja no té fins i tot de na Carbonero, que
anirà i vendrà, que jo l’ador com a pintora, però que crec que
una història de pressuposts, amb tot el que queia, ha parlat molt
poc d’educació i en canvi ha parlat de cultura més temps, que ja
està transferida. Per tant, música i arts escèniques, per suposat
que vostè tendrà per ajudar les escoles si valora que són
suficients o si creu que s’haurien d’implementar encara que fos
amb mesures d’aportacions del tipus que sigui.

Moltes gràcies, i no m’allarg per respecte a aquesta marató
que tenen els que pertanyen a la comissió i que molts d’ells
estan fent un dejuni que jo valor, com no pot ser d’una altra
manera. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Correspon ara al conseller poder
respondre totes aquestes qüestions. Quan vulgui.

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

Sra. Presidenta, demanaria un minut, un minut i mig o dos
per poder mirar un moment aquest document.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

(Pausa)

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

Miri, vostè em comentava que no havia entrat en detall en
qüestió de nombres, si abans la lletra, com vostè diu, era
soporífera, possiblement la lletra i els nombres, encara hagués
estat molt més terrible, és evident que jo com el conseller i que
no som el comptable, n’he de tenir coneixement, evidentment,
dels nombres.

Li puc donar una sèrie de nombres, no tenc cap
inconvenient.

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Sí, bé, però abans jo tenc per aquí que vostè em deia que no
havia donat nombres, jo els vull donar, no tenc cap interès a
amagar-los.

Hem de dir que aquests pressuposts que són actualment de
822,1 milions d’euros, en relació amb els 850 de l’any d’abans,
no és realment així, perquè si vostès comproven els pressuposts
inicials que s’aprovaren no eren 850, eren 840 i escaig, per tant
la diferència no és tan grossa. Però jo no vull excusar
l’inexcusable, vostè em deia si els pressuposts a mi m’agraden,
i jo li puc dir que m’hagués agradat més augmentar els
pressuposts, és evident, no me n’amagaré, m’agradaria haver
pogut augmentar un 16% com es va fer el primer any i un 6%
com es va fer el segon. Tots sabem que tenim una crisi brutal,
que hi ha una mancança d’ingressos dins Hisenda de les Illes
Balears i que això afecta els pressuposts, és evident, que a mi
m’hagués agradat tenir un 16%, evidentment que sí, però no el
tenim.

Amb això vull dir que aqueixa diferència que inicialment
existeix entre els 822,1, 822 i els 850, realment no és tanta amb
els que s’aprovaren inicialment aquí, és menys. Llavors també
s’ha de dir una cosa, i amb això no vull fugir, no vull intentar no
contestar el que vostè em diu, tenim una inversió de 27 milions
d’euros que si bé és cert que són finalistes i tanta sort que són
finalistes, s’aproximen, per no dir que superen, els pressuposts
inicials de l’any passat. Clar, és evident que no es pot posar al
pressupost perquè són uns doblers que ens vénen directament
des de Madrid pel tema de les inversions estatutàries, però si els
comptam, perquè realment es gastaran en educació, fan que

pràcticament es produeixi un empat, hi ha 1 milió d’euros de
diferència entre un i l’altre.

També vull dir, perquè tampoc no vull fugir, que aquests
doblers afectaran uns conceptes determinats, per tant no són
doblers líquids que entren a esmenar tota una sèrie de possibles
mancances que hi pugui haver a altres llocs.

Hem d’afegir que dels pressuposts que teníem hem pagat
enguany uns 13 milions de deute, pendents de la legislatura
anterior, i que aquests 13 milions de deute que hem pagar aquest
any passat també eren doblers que no es gastaven directament
en educació, sinó que eren doblers que s’havien de cobrar. Amb
això vull dir que aquell pressupost inicial, realment la liquidesa
per dur a terme les actuacions que fa la conselleria, evidentment
no es varen gastar en tot el que inicialment estava previst. I dic
13 perquè realment eren uns 50, el que passa és que ja s’havien
pagat l’any anterior, i en aquest eren 13.

Referent a altres preguntes que em poden fer -això ho
guardaré perquè ho he de treure un poc més tard-; vostè em
comentava el tema de l’ensenyament concertat, jo li puc
assegurar, perquè és una cosa que surt avui a premsa i sabem
tots el que hem llegit, li volia comentar que això no és una
decisió, com sortir a premsa, de la Conselleria d’Educació, és
una decisió que s’adopta a un consell de govern, que anirà a una
llei de pressuposts i que realment la retallada que es produeix o
la moratòria que es produeix en aquest aspecte no és una decisió
unilateral per part d’una conselleria, sinó que és una decisió
conjunta d’un govern que, en base a la realitat d’aquests
moments, ha hagut d’aplicar una moratòria d’aquest tipus. Jo no
tenc en absolut o no tendria en absolut cap problema a afirmar
que el 2011, tal com es preveu als diferents articles de la llei, es
podrà reiniciar, bé reiniciar no, estam d’acord amb el confirmat
fins ara, es podrà pagar a partir del 2011, com està comentat
aquí. Fins i tot hi ha un article que preveu que si durant aquest
any es poden fer, es poden negociar els moments quan s’ha de
pagar i de quina manera s’ha de pagar de cara al 2011, també es
pugui fer; són coses que apareixen a la llei de pressuposts.

Respecte del reglament, al ROC, no sé si vostè m’ha
comentat ..., tenim un treball fet inicial que seguirà els tràmits
normals que s’han de fer per a un decret, així com en aquests
moments estam en fase de tirar endavant el decret de drets i
deures dels alumnes, que ja està en fase molt avançada,
realment aquesta documentació que tenim l’hem de passar a
diferents direccions generals, al Consell Escolar, a tota una sèrie
d’organismes que intervenen perquè es dugui a terme, i ho
farem enguany, aquesta és una de les coses que li puc comentar
quant al ROC.

Comentaven també la qüestió de diagnòstic, i crec que vostè
comentava que el diagnòstic és una cosa que sabem fer, que hi
sabem fer feina, i jo li puc assegurar que sí, però clar, de tot
diagnòstic, i crec que vostè per la seva professió aplicant el
tema del diagnòstic a la professió mèdica, vostè sap que les
coses que es diagnostiquen tenen una causa i que després
d’haver-se diagnosticat s’ha d’aplicar un remei, si és possible
aquest remei; crec que dins el diagnòstic que nosaltres podem
fer i que em pareix que vaig comentar aquí que està ubicat dins
ESO, que apareix a ESO, però que ja ve de primària en alguns
casos, però que apareix a ESO i que després a més està ubicat
a unes zones determinades d’aquest mapa escolar de què
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parlàvem, concretament a l’entorn de Palma, a Eivissa i a les
zones -diríem- turístiques, fins i tot de l’illa de Mallorca, a
Menorca menys, hem de saber quina aplicació li hem de donar.
Apareix allà, però per què?, és a dir la causa l’hem de cercar, i
la causa vostè sap que a moltes malalties no és immediata, per
ventura un contagi de grip por ser immediat, però segons quines
malalties ja vénen endarrerides. 

Amb això vull dir que nosaltres governam des de fa dos
anys, vàrem governar a un moment determinat, a un altre
moment, el Partit Popular ha governat uns altres anys, i amb
això jo ara no vull dir que vostès siguin els culpables, no, no, no
m’hi vull ficar, el que passa és que és clar que hi ha dos partits
que han governat, i abans hi havia el ministeri de Madrid que
governava i aquí dins hi ha una situació que emergeix en
aquests moments i que hi ha unes causes, hem de saber les
causes, i crec que amb això, i abans d’entrar aquí quan hem
tengut els 45 minuts hem estat parlant precisament sobre aquest
tema, que no sabia que vostè me’l demanaria, però que ha sortit
a la conversa, precisament per conèixer les causes, i conegudes
les causes hem d’actuar amb promptitud, el més aviat possible
i el més acuradament possible. I això, en certa manera, arrela
amb el que jo vaig comentar també ja aquí, en el Parlament, i és
que el tractament que hem de fer per a aquestes causes que
trobarem, perquè el diagnòstic pràcticament el tenim acabat, són
diferents, la idea d’aquesta conselleria és que les actuacions que
es facin als centres no siguin iguals sempre per a tots, que hi
hagi centres que tenguin un tractament prioritari quant a
recursos, quant a mitjans humans i materials, perquè es troben
amb unes condicions pitjors que uns altres centres. I amb això
no vull dir que s’hagin d’oblidar els centres que funcionen i que
tenen un resultat positiu bo, sinó que s’han d’incrementar allà
on hi ha més problemes per igualar la situació de final d’estudis
de tots els estudiants de les Illes Balears. Aquest serà un eix que
dins la conselleria tendrem en compte de cara a poder atendre
les necessitats d’aquests centres mitjançant uns sistemes que en
aquest moment estan fent feina i que, possiblement, funcioni a
nivell de projectes per centre per saber quina és la realitat i
l’atenció que han de tenir.

Parlàvem de ràtios, i jo li puc assegurar que està estipulat
per normativa quines són les ràtios dels centres educatius, però
també li puc assegurar que no és el mateix tenir uns alumnes
d’una aula on es troben 20 alumnes, dels quals n’hi ha tres
d’espanyols, quatre de sud-americans, deu de marroquins, i uns
altres d’una altra ètnia, que poder tenir uns alumnes que no
siguin nouvinguts i que, per tant, tenen una facilitat d’idioma,
de comunicació, d’integració. Per tant, aquests centres que es
troben amb aqueixes mancances grosses el que haurien de fer és
reduir les ràtios, perquè en els llocs on tenim alumnat amb unes
característiques -diríem- més acceptables, si hi ha dos alumnes
o tres més, no passa res; on hi ha problemes forts és on tenim
aquests alumnes nouvinguts o mancances específiques d’aquest
diagnòstic. Per tant, en aquest sentit farem feina, actuarem en el
tema de ràtios i diferenciarem els centres que tenen
problemàtiques determinades a causa d’aquest diagnòstic i
cercant les causes, perquè puguin ser atesos els alumnes de la
millor manera.

El tema de pares i mares, és evident, i això ho han comentat
diferents portaveus. Clar, el tema de pares i mares crec que
hauria d’entrar dins el que suposa un pacte per l’educació, el
tema del pacte per l’educació de què es parla a nivell estatal, és
un pacte que esperem que vagi endavant, però encara que es tiri
endavant a nivell nacional o no, o es faci possible a nivell
nacional o no, a Balears li puc assegurar que si el pacte que es
vol fer a nivell nacional va bé, perfecte, però en cas que no anàs
bé, intentarem des de les Illes Balears seguir amb aquest pacte,
Hi ha una feina feta prèvia que ja es va fer, amb personal de la
conselleria, i que és una bona feina, el que passa és que en
aquesta feina no entraven encara els partits polítics, era una
feina que s’havia feta amb la comunitat educativa i que
intensificaríem. En aquest moment està un poc alentida, li puc
assegurar que és així, perquè volíem saber els eixos generals,
què passa a nivell d’Estat per després potenciar aquest tema del
pacte.

Per tant, els pares han d’intervenir d’una manera important
en l’elaboració d’aquest pacte a nivell global, però després en
aquests projectes que jo li coment que s’han de produir en els
centres on hi ha més mancances, i allà on no hi ha mancances
també, la introducció del pares amb les seves aportacions crec
que ha de ser molt positiva. En això estic totalment d’acord que
s’ha de potenciar el tema dels pares. I també som conscients que
els pares estan fent una feina que moltes vegades
l’Administració no pot fer, però no ara, sinó sempre, no ho ha
pogut fer, i que ens treuen..., no sé la frase, ens solucionen
problemes que des de l’Administració difícilment podem
solucionar.

S’ha parlat, per exemple, del tema de les empreses, com per
exemple el cas de l’IBISEC. Li puc assegurar que també a la
Llei pressupostària hi ha un article, crec que en el preàmbul
existeix i després a un article posterior, on parla de la intenció
que té el Govern d’unificar aquelles empreses que estan
relacionades amb la construcció, i aquest intent és un intent que
es procurarà fer el més prest millor; afecta una empresa en
aquest cas de la Conselleria d’Educació que és l’IBISEC, però
això s’haurà d’ajuntar amb altres empreses que bàsicament
estan ubicades a la Conselleria d’Habitatge. És un aspecte que
jo com a conseller el que he de fer és complir l’acord quan
s’aprovi la Llei de pressuposts i dur-lo a terme de tal manera
que agiliti el que a mi me marqui la llei que aprovi el Parlament.
Ho farem quan sigui oportú i esper que aquesta agilitació i
reducció d’empreses, perquè això es farà dins el marc que supòs
que el conseller Manera els degué exposar ahir aquí, o si no
també el conseller de Presidència, en el fet de reduir empreses
i facilitar tota una sèrie d’actuacions que com sabem a altres
comunitats autònomes sí s’ha fet. Per tant en el tema de
l’IBISEC la Conselleria d’Educació farà el que s’hagi de fer i el
que s’aprovi, i seguiré les instruccions del Govern en aquest
sentit.
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Mapa escolar. El mapa escolar..., crec que l’any 95 férem el
primer mapa escolar. Va ser penós, va ser conflictiu, era el
moment d’implantació de l’ESO. Després hi va haver un altre
intent, el conseller Pons el va fer, i crec que aquest mapa escolar
s’hauria d’actualitzar, i som conscient d’això. És un mapa
escolar que va dur feina i es va fer ben fet, però també hem de
tenir en compte que han passat moltes coses; en aquell moment
ja teníem molta arribada d’alumnes nouvinguts, d’immigrants;
s’ha continuat potenciant l’arribada d’aquests immigrants i
sense dubte això fa que aquest mapa escolar s’hauria
d’actualitzar.

Després, quant a les diferents ofertes formatives que s’hagin
de fer a les Illes, concretament de formació professional que
vostès em deien, és allà on és més difícil poder fer una
programació de formació professional a les illes menors per una
raó: programar i fer una oferta de batxillers o una oferta d’ESO
no perquè és generalment per tot, però imaginin a Formentera
o a Eivissa a l’hora de muntar uns cicles formatius determinats,
hem d’anar alerta quant al fet que els cicles formatius són
costosos, no és implantar un curs de batxiller, un cicle formatiu
suposa una inversió grossa en els laboratoris, en els tallers, i a
més hem de tenir en compte que han de ser suficientment
reconvertibles perquè no poder saturar tampoc segons quines
branques de formació professional si efectivament allà dins no
tenen sortida. És a dir, l’estudi que fa la direcció general en
aquest sentit crec que és molt bo i per tant el que estam fent en
aquest cas és intentar donar sortida a les peticions o a l’oferta
que es fa per part de la conselleria a les necessitats que hi pugui
haver per part dels empresaris.

Llavors hi ha una altra cosa, i és que hi ha les empreses que
demanen tota una sèrie de formats, de persones formades, però
després hi ha les intencions de les persones, i a vegades les
intencions de les persones no coincideixen amb les de les
empreses, perquè resulta que aquells cicles formatius que més
els agraden per ventura estan saturats, i llavors el que hem de fer
és fer una certa contenció perquè llavors no tenen sortida
aquelles persones i hi ha d’haver una reconducció. De totes
maneres els cicles formatius de grau superior són més difícil
d’ubicar, com li deia, però els de cicle mitjà i sobretot la nova
formació professional inicial que s’ha fet a través d’aquest
programa nou d’enguany, això facilitat que les persones tenguin
una qualificació professional en aquest cas de segon cicle o
inicial que pot servir per introduir-los dins el mercat del treball.

Em sap greu però he de cercar un full número 2 que sé que
tenia, que no voldria deixar... Aquí. 

El pressupost de política lingüística, que és un tema que ha
sorgit també, voldria comentar-lo. És vera que hi ha hagut una
reducció, com s’ha produïda en els altres... És cert que el curs
passat hi havia un pressupost de 7.325.000 euros i que enguany
hem passat a 6.237.000. És vera que hi ha una retallada de
menys d’un 14%, però també hem de dir que en relació al 2007,
el 2010 està amb un augment d’un 44,51%. Possiblement es pot
considerar insuficient, però jo crec que si s’analitza amb
seriositat hem de veure que l’esforç que s’ha fet durant aquests
dos anys és molt important. 

Quant a les transferències que en temes de cultura s’ha
comentat que s’haurien de començar a fer, jo li puc anunciar, Sr.
Alorda, que tenc una entrevista preparada a Menorca per agilitar
i potenciar com més aviat millor les transferències de cultura al
Consell Insular de Menorca, i ho farem a Menorca perquè com
en moltes altres vegades, en moltes altres situacions, ens agradi
o no ens agradi Menorca sempre va un parell de passes endavant
a la resta de les illes, inclosa Mallorca, i això ens passa..., en el
món de l’educació li puc assegurar que el temps de la LOGSE
famosa Menorca i alguns llocs de l’Estat espanyol en aquells
moments implantaren d’una manera anticipada la LOGSE quan
a Mallorca i a Eivissa encara ens estàvem plantejant segons
quins temes. Però bé, amb això vull dir que iniciarem les
converses, que està ja prevista una reunió, i per part de la
conselleria no hi haurà cap entrebanc per fer les transferències
que marca la normativa actual vigent de cara als consells
insulars. Li puc assegurar que com més aviat ho puguem fer ho
farem.

Transparència en infraestructures. Jo crec que hem posat
damunt la taula totes les infraestructures que tenim pensat fer,
algunes d’elles procedeixen d’infraestructures que no s’havien
fet el 2009, però que ja tenim el crèdit des de fa pocs dies dels
25 milions que no teníem fins ara, que no va tenir la consellera
Bàrbara Galmés en un moment determinat; en aquest moment
s’han aconseguit aquests 25 milions del 2009, que juntament
amb les propostes del 2010 i el pressupost són aquelles
inversions en aquestes infraestructures que jo els he posat aquí
damunt i que quedaran reflectides en el Diari de Sessions. El
que sí està clar, i ho vaig dir també a un altre moment, és que
aquelles infraestructures que s’hagin de fer i que hi hagi
problemes en qüestions de solars ràpidament haurem de saber
si és factible, diríem, corregir les deficiències que fan
impossible la seva construcció per modificar la construcció cap
a un altre indret, sempre i a ser possible dins la mateixa illa.
Això ja ho vaig repetir a un moment determinat i ho torn
confirmar en aquest sentit.

Parlàvem de capital humà i de la despesa, el concepte de
despesa, l’educació, el capital humà, les persones... Miri, li puc
assegurar, Sra. Diputada, que quan a mi em vénen amb un
problema determinat d’una persona que té mancances perquè no
les pot atendre i hi ha un programa que es deixa de fer a un
moment determinat i darrere hi ha una persona o dues, encara
que sigui una persona o dues per a mi això és més important que
moltes altres actuacions que pugui fer la conselleria que no sigui
atendre directament l’educació de l’alumne tenint en compte les
seves necessitats i les seves mancances personals. Per tant li
agraesc la seva matisació però li puc assegurar que per a mi el
tracte personal de cara als ciutadans, en aquest cas alumnes que
han de gaudir del reforç que suposa per part de la conselleria un
esforç, sempre que sigui possible, i li puc assegurar que serà
quasi sempre, seran ateses totes aquelles peticions que puguin
arribar d’aqueixes persones, a nivell individual i a nivell
colAlectiu com a alumnes de diferents aules o classes.

Parlàvem del repartiment dels nouvinguts i optimitzar el
servei de transports. És evident que no poden continuar amb un
sistema educatiu on l’alumnat es concentri a llocs determinats,
per exemple els nouvinguts es concentrin a llocs determinats i
no siguin absorbits d’una manera més o manco equitativa pels
centres de les Illes. Això per ventura es potencia més a Mallorca
i a Eivissa que per ventura també a altres illes, dic Menorca o el
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Pla de Mallorca, que no els afectarà quasi, no?, però això sí que
haurem de reflexionar-ho molt, hem de saber si aquesta emissió
d’alumnes s’ha de fer d’una manera genèrica per totes les Illes
o ja hem d’especificar que sigui diferents per a les diferents
illes; alguns aspectes seran els mateixos, però s’hauran de fer
unes addendes o algunes coses que puguin diferenciar-ho, però
li puc assegurar que intentaré que no hi hagi guetos, intentaré
suprimir els guetos que existeixen, però això també hem de tenir
en compte que afectarà els llocs on en aquest moment no tenen
alumnes amb aquestes situacions, i sé que això pot crear
problemes, però abans dels problemes estan els interessos de
tots aquests alumnes i del sistema educatiu. 

És molt fàcil tenir a una ciutat grossa com Palma mitja
dotzena de guetos i els altres que visquin bé; això és una
injustícia. I li puc assegurar que també tenc en compte que el
que no poden fer aquests alumnes és distorsionar tot Palma,
però entre una cosa i l’altra hi ha d’haver una atenció per a
aquest alumnat que en certa manera ja es fa per part de la
conselleria amb programes determinats, els haurem de
potenciar, haurem d’eliminar el nombre d’alumnes en ràtios,
perquè si no passa una cosa: a uns centres determinats on van
els alumnes nouvinguts és allà on tenim més vacants per poder-
n’hi dur de nous, i al final tots arriben a ser nouvinguts, i llavors
ja tenim aquí el problema. Jo parlava l’altre dia amb el director
de la Blanca Dona arrel d’aquests problemes que hi ha hagut, i
m’estava comentant la massificació que hi havia d’alumnes
nouvinguts al seu centre, i demanava més professors i, bé, una
de les reivindicacions que hi havia dels professors i tal, i jo li
deia: “Pensa una cosa, com més professors tenguis, com més
unitats creïs dins aquest institut, si tens poc alumnat tots els que
arribin tornaran a caure dins aquest institut, per tant és un peix
que es mossega la cua”. 

Per tant és un plantejament de tipus educatiu que hem
d’analitzar no només amb els directors dels centres, sinó també
amb la societat per saber com hem de resoldre això. Es donen
casos que dins una mateixa barriada un centre té el 45% o el 50
de nouvinguts i a 25 metres un altre centre té 3 nouvinguts, i
això és una realitat que passa a Palma, i això és una cosa que no
hauria de ser.

Els directors generals han fet feina... Sa Coma. El tema de
Sa Coma, llavors quan a vegades llegeixes una notícia de
premsa et sorprens del que has dit; a vegades és evidentment el
que has dit, el 90% de vegades o el 95% de vegades és el que
has dit, però qualque vegada passa que no és el que has dit. Jo
record la legislació anterior, que va sortir un dia poc abans de
Nadal una notícia que deia “la formació professional
desapareix”. Jo en aquells moments era director general de
Formació Professional, i vaig rebre una cridada del president i
em va dir: “Tomeu, veig que ja has acabat la feina”. Clar,
havíem fet una reunió, una roda de premsa, i jo havia dit que
desapareixia la formació professional antiga perquè ja acaba el
sistema antic i donàvem els cicles nous, els cicles de grau mitjà,
superior, però bé, va sortir aquesta notícia. Jo no li vaig donar
importància a pesar que fos a una primera plana d’un diari,
perquè vàrem veure que era un error, però realment et sorprèn,
perquè jo no vaig dir en cap moment que Sa Coma hagués de
ser el lloc on s’havien de fer tota una sèrie d’actuacions de la
universitat, jo el que vaig dir és que hi havia un element nou a
tenir en compte a Eivissa que era l’adquisició de Sa Coma per
part de l’Estat..., bé, de l’Estat al Ministeri de Defensa, i després

posar-lo a disposició del Govern i el Govern al Consell
d’Eivissa perquè allà dins s’estudiàs i es veiés quines eren les
diferents utilitats que pogués tenir Sa Coma. 

Per tant en el tema de Sa Coma em reiter: jo no crec que
com a conseller d’Educació i Cultura hagi de decidir què és el
que han de fer els eivissencs amb Sa Coma. Jo crec que hi ha el
consell insular, i nosaltres colAlaborarem amb el consell escolar
de cara a la universitat i de cara a altres activitats que hi vulguin
muntar, però jo en cap moment no vaig afirmar que l’haguessin
de posar allà, i si no hi ha el Diari de Sessions, que em vaig
preocupar l’endemà després d’haver vist la notícia que havia
apareguda de veure què havia dit, i evidentment no havia dit què
hi havien de posar, en el tema de Sa Coma. Hi haurà una reunió
amb la Direcció General de Patrimoni i serà en la qual es
definiran els espais, juntament amb el Consell Insular d’Eivissa
per saber què n’hem de fer.

Quant a l’IES Marc Ferrer de Formentera, és un projecte
d’execució d’ampliació de quatre aules, que supòs, Sr. Diputat,
que deuen ser les aules -no hi he anat, a Formentera, hi vaig la
setmana que ve- deuen ser les quatre aules que vostè em diu que
hi deu haver, unes aules prefabricades o modulars.

A Son Ferran hi ha un projecte tipus, i falta que s’arregli el
tema del solar per encarregar el projecte d’execució.

El programa de reutilització de llibres de text seguim amb el
mateix programa, perquè hi havia un compromís que no era
d’un any sinó que era d’un grapat d’anys, i per tant seguirem
endavant amb aquest programa.

El tema del COFUC, que és un tema del qual també s’ha
parlat... Bé, una cosa que no he dit és que amb l’esforç de
restriccions que es farà per part del Govern hi havia també una
petició per part del president que ens va demanar a un moment
determinat que analitzàssim quins consorcis s’haurien de
mantenir i quins altres podien desaparèixer. Evidentment vaig
comentar al president en un moment determinat, o al conseller
de Presidència, que teníem el COFIU, de la universitat, que era
un dels consorcis que havia fet una sèrie de feina però que ja era
un dels que entraven dins la possible desaparició.

Del tema del COFUC no he opinat perquè pens que és un
tema un poc més complicat però que també es podria analitzar
de cara a saber si aquesta actuació que fa el COFUC és una cosa
que també podria assumir la direcció general. És un tema que
queda damunt la taula, que no s’ha plantejat encara però que sí
és un dels dos consorcis que teníem dins la conselleria que es
podien utilitzar.
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Quant a la disminució de pressupost per part del COFUC,
que també he dit que ha sortit, s’ha de dir una cosa: l’any passat
hi va haver un augment considerable del COFUC, 2 milions
d’euros, i enguany; bé, el 2008 era 1.400.000, l’any passat
2.600.000 i enguany, tal com ho hem previst, 1.200.000, és una
baixada. Però també hem de dir que l’any passat, 600.000 euros
es van donar al COFUC perquè pagàs deutes i per tant aquests
600.000 euros que es van donar al COFUC no es van poder
utilitzar per a activitats que fes el COFUC, que crec que ens en
queden encara 100 i busques de mils d’euros, si no vaig
equivocat, referent al COFUC.

La partida per al teatre d’Inca enguany crec que són 60.000
euros.

Quant a programes, ja he dit inicialment que mantendríem
els programes, però encara que només dugui un mes i vint dies,
el que he pensat jo en veu alta ha estat: si el pressupost inicial
de l’any passat eren 843 i varen acabar essent 850, qui em diu
que jo dels 822 no acabi amb 830. Per tant, comprendran que
com a conseller he d’intentar estirar el possible i li puc
assegurar que ho intentaré perquè no hi hagi cap programa que
es tanqui. I llavors vaig mirar l’any anterior i també ens trobam
que hi havia inicialment un pressupost i que es va tancar un poc
més gros, per tant jo he de fer el possible perquè no es tanqui,
tenint en compte aquestes fluctuacions que se solen produir.

L’institut de Santa Eulària és un tema que també ha sortit,
que jo he comentat que el teníem previst en el 2011; que no s’ha
fet encara la planificació i que ja vaig comentar crec, el dia que
vaig contestar al diputat, que el teníem present aquest institut.
I també vaig dir que tots els compromisos que s’havien fet per
part de l’anterior consellera jo els assumia totalment. Per tant,
si s’ha de fer el 2011 es farà el 2011, si hi ha algunes partides
que no s’utilitzen a Eivissa, perquè no es puguin emprar pel que
sigui, de solars o no sé què, igual la podem avançar. Això és el
que els puc dir.

I res més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Conseller, moltes gràcies per les seves
explicacions. Ara correspondria un nou torn d’intervenció per
part dels grups parlamentaris que així ho desitgin. Un altre torn,
és el darrer.

M’ha demanat la paraula? Sr. Alorda, idò, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer, agrair les explicacions que
ens ha donat el conseller, en prenem nota, hi haurà el debat dins
pressuposts i per tant en parlarem més extensament. Només una
precisió de tots els temes que ens ha tractat i és aquest Pacte per
l’Educació, creim que és important.

Nosaltres el convidam a no parlar mai d’educació nacional
perquè ja la mateixa idea ens fa un poc d’esgarrifança, però, en
tot cas si a l’Estat hi ha un acord, i tant si hi és com si no hi és,
que el tenguem nosaltres, però que aquest suport als pares que
ens apunta, també ja miri que sigui d’empènyer-lo dins la pròpia
legislatura i l’any que ve. Crec que més enllà dels continguts

generals, també la coordinació general de la COAPA, hi ha
tocat tants de punts que ara m’hi estendria en excés, com que hi
haurà ocasió de fer el debat, només agrair-li totes les
explicacions i ho tendrem present per a dins el debat futur.

Només apuntar que evidentment nosaltres també, com vostè,
voldríem uns pressuposts molt superiors i encara no sé si estam
tan cofois com vostè apunta respecte dels resultats que hem
aconseguit. Però bé, en tot cas, serà un debat que segur que el
tendrem en el debat de globalitat i en el debat extens que
tendrem d’aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Munar, té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Jo seré infinitament curt per respecte al cansament i a
l’esgotament de tots els que heu de continuar.

Només dir que em queda el debat de pressupost per intentar
concretar un poc més les qüestions que li havia demanat
respecte de quines infraestructures, no les que estan previstes en
funció de si hi haurà solar, sinó quines concretament; vostè em
diu que les ha dit, estaré encantat de revisar-les.

Me’n vaig amb dues preocupacions, bé, me’n vaig amb
moltes preocupacions, però dues em preocupen seriosament:
una és la dissonància que hi ha entre el que vostè diu, des de la
prudència que el caracteritza, amb referència a Sa Coma, i
l’altra és el pit quasi quasi que va amollar el president del
consell insular, on donava per fet que tot estava fet, que tot
estava quasi en marxa i quasi era una promesa. Em quedaré amb
la del president i així li declamaran els eivissencs i nosaltres des
del Parlament.

I en referència a això de la concertada, he entès clarament
que vostè assumeix que és una decisió del Consell de Govern,
per tant adreçarem a tota la concertada que vagi al Consolat de
la Mar a veure si el president és més sensible davant aquest
tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. I té novament la paraula l’Hble.
Conseller. Quan vulgui.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Presidenta. Quant al Pacte de l’Educació, crec que
hi havia unes passes començades, que li he de dir que existien,
hi havia una metodologia de feina establerta, hi havia una
documentació que em vaig permetre a una reunió amb el
ministre d’Educació, que la vaig traduir, perquè estava en català
evidentment, i li vaig donar en castellà, perquè li vaig dir:
escolta, teniu una feina determinada a haver de fer, però
m’agradaria que tinguéssiu també l’esperit de feina que
nosaltres a Balears, la consellera Galmés i el seu equip, que ara
és el meu equip, havia començat a fer feina, i li vaig passar,
traduït al castellà perquè tenguessin possibilitat, sé que ell entén
el català, però el seu equip supòs que no, i li vaig donar perquè
eren punts interessants, sobretot metodològics, a tenir en
compte.

Quant al pacte, aquí intentarem fins al darrer fer-lo, però jo
també li puc dir que a nivell estatal seria molt bo que existís un
pacte de l’educació sobretot en totes aquelles coses, que crec
que n’hi ha moltíssimes de coses que es poden posar d’acord
tots els partits polítics, perquè en temes de formació
professional ens podrem posar d’acord, en temes de fracàs
escolar ens podem posar d’acord, en tema de ràtios ens podem
posar d’acord; és a dir, hi ha moltíssimes coses que tots els
partits ens hi podem posar d’acord. Llavors, supòs que hi deu
haver alguns punts més de tipus ideològic que serà més difícil
posar-se d’acord; la meva funció no és articular el tema dels
partits polítics, perquè és una qüestió que s’ha de fer a un altre
nivell, però li puc assegurar que veurem perfectament si damunt
la taula comencen a posar-se coses que ens separen,
evidentment el pacte serà difícil; si damunt la taula començam
a posar coses en què es poden arribar a acords serà més fàcil. I
no hi ha perquè un pacte haver d’englobar tots els sistemes, tots
els plantejaments dels diferents partits que hi intervenen, però
és que estic segur que el 80% dels problemes que existeixen, per
no dir el 90, dins l’educació, són assumibles per tots els partits
de l’àmbit estatal, tots, els nacionals, els de les comunitats
autònomes i tal, aquests altres si hi han d’entrar serà difícil. Per
tant, si qualcú els posa damunt la taula és on veurem clarament
si hi ha ànim real d’arribar a un acord.

El tema de la COAPA li puc assegurar que és una de les
institucions que ja he rebut, he parlat bastant de temps amb la
COAPA; vaig citar la CONCAPA també un altre dia, no varen
poder perquè no hi eren i els he posat un altre dia perquè també
venguin a parlar amb el conseller, allà a la conselleria, i els
tendrem en compte. És a dir que això és el que li puc dir.

Quant a concretar el pressupost, és cert que li he dit abans
que m’hagués agradat un altre tipus de pressupost, però també
li puc dir que és un avanç important que ha fet el Govern en
aquests moments de cara a augmentar les aportacions
d’educació i cultura des que governa aquest govern, jo era a un
altre lloc, no era responsable aquí, però li puc dir que en cultura
des de l’any 2007 al 2010 hem augmentat un 8,26%, passant de
10 milions a 11,5 milions, no, de quasi 11 a 11.700.000; que en
educació s’ha passat de 620, en el 2010, a 738, i si desglossem
les partides dins la conselleria, que és un augment d’un 19%.
Que el 2007 en política lingüística hi havia 4.300.000 i
actualment hi ha 6.237.000, que és un 44,45, que jo sí que ja

havia anunciat. I la Universitat, que eren 59 milions, ha passat
a 65, que és un 10.

No vull fer això, y yo más o tú menos, és a dir, no hi vull
entrar; jo l’únic que vull demostrar amb això és que hi ha hagut
un interès per part del Govern des que governa en augmentar el
pressupost i que s’han produït aquests augments de pressuposts;
que m’hagués agradat poder augmentar un 6%, ja no dic un 15
o un 16, com va augmentar el primer any el Govern actual, sinó
un 6%. Ara també vull recordar i vull que es tengui clar que si
miram els pressuposts, més aquests 27 milions, com he dit
abans, ens quedam pràcticament equilibrats amb el que era el
pressupost d’educació.

I amb això, jo si ..., ah, sí, sí.

El president, referent, perdoni que hi havia dos temes que no
li contestava; referent al que faci o digui el president del Consell
d’Eivissa, jo li puc assegurar que jo ni entr; és a dir, jo vaig fer
unes declaracions, em mantenc amb les declaracions i les
declaracions que ha fet el president, miri, les ha fet el president
del Consell d’Eivissa, jo no hi vull entrar.

Em preocupa una cosa, quan em diu, i em pareix que ho ha
dit referent a ..., miri, a mi em sap molt de greu que hi hagi
pactes que s’hagin fet i que després per x raons no es puguin
complir, però hi ha una cosa clara que són el tema dels duros i
els duros són una quantitat determinada i són els que són. A mi
sí que m’ha preocupat una cosa en doble sentit, és a dir, crec,
no, no, si ho dic malament em corregeixi, allò de dir: bé idò els
de la concertada ja veurem si els enviam al Consolat de la Mar.
Primer de tot, hi ha una cosa que em preocupa, que vostès
puguin enviar a qualcú davant el Consolat de la Mar, què és que
la concertada només és de vostès?, perquè jo li puc assegurar
que no. Jo, com a conseller, consider que la concertada forma
part del sistema educatiu i per tant no crec que cap partit tengui
el monopoli d’un ensenyament determinat. I després una altra
cosa, si els han d’enviar a qualque banda, els hauran d’enviar
davant el Parlament, perquè qui aprovarà aquesta llei no és el
Consolat de Mar, és el Parlament, per tant la ubicació per
ventura no és l’adequada, l’adequada per ventura seria el
Parlament, aquí baix, no seria el Consolat de la Mar.

Per la meva part no hi ha cap inconvenient si vol parlar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Agraïm la seva presència i la
dels alts càrrecs.

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