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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, Antoni Camps substitueix Biel Martí.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons, José María Camps.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Pedro Rotger, Miguel Jerez.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I. Compareixença RGE núm. 11134/13, de la Sra. Maria
Teresa Torrent Pallicer, delegada territorial d'Educació de
Menorca, solAlicitada per cinc diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Socialista, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de
govern.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix a la
compareixença RGE núm. 11134/13, de la Sra. Maria Teresa
Torrent, delegada territorial d’Educació de Menorca, solAlicitada
per cinc diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així
com el seu projecte per a l’acció de govern.

La compareixença es regula a la Resolució de la Presidència
del Parlament de les Illes Balears, de dia 23 de novembre del
2011.

Donam la benvinguda a la Sra. María Teresa Torrent,
delegada territorial d’Educació de Menorca, qui té la paraula per
tal de fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

LA SRA. DELEGADA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ DE
MENORCA (Maria Teresa Torrent Pallicer):

Moltes gràcies, Sr. President.

Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia a tots.
Comparesc avui matí davant aquesta comissió per donar compte
de la meva tasca com a delegació d’Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears a Menorca. Vull
agrair l’oportunitat que em brinden de comparèixer en aquest
parlament i poder exposar quines són les meves funcions i les
meves ocupacions al capdavant de la Delegació d’Educació,

Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de
Menorca.

Com vostès saben, vaig ser nomenada delegada territorial
d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears a Menorca dia 20 de setembre del 2013, és a dir, duc en
el càrrec sis mesos. Així mateix, fins aquell dia i des del maig
del 2011 he estat regidora d’Educació de l’Ajuntament de
Ciutadella. Vull manifestar, a més, que el meu contacte directe
amb el món educatiu ve d’enfora, des de l’any 1997 fins al 2001
vaig ser membre de la junta d’una APIMA d’una escoleta
infantil de Ciutadella; des de l’any 2004 fins a l’any 2006 vaig
formar part de la junta de l’APIMA d’un centre de primària,
també a Ciutadella, així com també vaig ser membre del Consell
Escolar del mateix centre de primària des del 2004 al 2006.

A l’any 2000 vaig formar part del Consell Municipal
d’Educació, el qual és actualment el Consell Escolar Municipal
de Ciutadella. Justament, durant la meva etapa de regidora
d’Educació he estat la vicepresidenta d’aquesta mateix Consell
Escolar Municipal i he exercit, de fet, la presidència d’aquesta
entitat, sempre en representació del batle.

Com ja he dit, el maig de l’any 2011 vaig ser designada
regidora d’Educació de l’Ajuntament de Ciutadella i vaig ser la
primera regidora d’Educació d’aquest ajuntament que no era
docent. De fet, i com a tal, vaig poder assistir pràcticament a
tots els consells escolars de Ciutadella, cosa que no poden dir
molts dels meus predecessors en el càrrec, i que va ser motiu
d’agraïment per part dels centres educatius.

Quan em referesc a consells escolars, parl de consells
escolars tant d’escoletes, escoles de primària, de colAlegis
concertats, instituts, escoles d’adults, tots ells de Ciutadella,
òbviament. Aquesta participació i assistència a aquests consells
escolars em va fer entrar en contacte directe tant amb centres
com amb equips directius, pares, etcètera, i intentar donar
resposta a les demandes que em poguessin fer arribar i negociar
amb les diferents administracions quan les demandes no eren de
la meva competència.

En el meu període com a regidora d’Educació, es va posar
en marxa per primera vegada a Ciutadella una brigada
municipal especial per a centres, per donar resposta a una
demanda històrica i a un deure municipal com era i és el
manteniment de centres, que era una necessitat urgent. Per tant,
puc dir que tenc ben present el diagnòstic dels centres educatius
de Ciutadella, així com les mancances, necessitats i urgències
a nivell estructural, ja que vaig tenir l’oportunitat de poder-los
visitar tots en diverses ocasions.

Des que som delegada, açò que vaig fer a Ciutadella, visitar
tots els centres educatius, ho aplic a la resta de centres educatius
de l’illa de Menorca, un per un, i faig un diagnòstic de la
situació des de totes les òptiques necessàries, ja sigui en relació
amb plantilles, necessitats d’infraestructures, etcètera.
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En resum, senyors diputats, he tengut l’honor i la
responsabilitat de poder fer feina des de diferents àmbits dintre
del món educatiu i consider que açò m’ha donat un coneixement
suficient per poder exercir les meves actuals funcions.

Una vegada feta aquesta breu exposició de la meva
trajectòria dins el món educatiu abans d’assumir el càrrec
actual, vull passar a exposar el que fem des de Delegació i quina
és la meva labor dins aquesta.

La meva feina és la de representar la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats a Menorca, així com
coordinar i impulsar els projectes que es posen en marxa a
Menorca des de la conselleria. Tots tenim ben clar quin és el
nostre àmbit competencial, açò, lògicament, amb l’autonomia
de gestió necessària per intentar solucionar totes les qüestions
que es puguin produir en un sistema on hi ha més de 16.000
alumnes, més de 1.300 docents i una setantena de centres.

La meva activitat diària engloba, entre moltes altres
qüestions, la d’atendre visites relatives al món educatiu, ja
siguin pares, docents, equips directius, etc., que així ho
solAlicitin; anar a visitar centres educatius i donar curs a
qüestions administratives que diàriament es produeixen,
etcètera.

Puc assegurar que la meva experiència com a regidora
d’Educació m’ha ajudat i molt, m’ha servit per dur endavant
moltes de les funcions que requereix aquest càrrec. Com tots
vostès coneixen, ens ha tocat viure un moment econòmic molt
delicat i per açò hem de prioritzar, però, a la vegada, ésser prou
reivindicatius per reclamar aquelles coses que des de Menorca
creiem prioritàries per al bon desenvolupament de l’activitat
educativa a l’illa de Menorca. Per açò és molt important saber
gestionar bé els recursos públics i més quan aquests són molt
escassos, tenir criteri, saber prioritzar i reivindicar millores per
poder donar resposta a problemes relatius tant a centres com a
plantilles com a famílies, amb l’únic objectiu de garantir el bon
funcionament del sistema educatiu de Menorca.

Durant aquests sis mesos justos que, com ja he dit, fa que
som delegada a Menorca, hem detectat i hem solucionat
problemes com per exemple la nova construcció d’una aula
UEECO a Sant Elies al Pasqual Calbó de Maó, aquesta aula
UEECO, sense anar més enfora havia d’haver estat operativa ja
fa uns quants anys, estava planejada ja fa quatre o cinc anys i
per diferents circumstàncies no es va dur a terme. En vista de la
gravetat de la situació i que era imprescindible dotar d’una nova
aula d’aquestes característiques a un IES a la zona de Maó, es
va procedir de forma immediata a la seva construcció i es van
començar les obres el mes de desembre del 2013 i van acabar el
gener d’enguany, un mes. Encara no la tenim en funcionament,
però he mantingut reunions amb les famílies d’aquests fillets,
estam en contacte amb el director de centre, la inspectora, hem
visitat la nova aula i he escoltat les seves impressions i dubtes.
Actualment estam pendents de millorar uns aspectes per ajudar
a l’adaptació d’aquests fillets a aquest nou espai.

També hem reclamat per disposar de més recursos
personals, necessaris per al bon funcionament dels centres
educatius; s’han aconseguit, entre d’altres coses, una APT per
compartir dues escoles públiques a Alaior, una AT per a l’aula
UEECO del Pasqual Calbó, una AT al CEIP nou de Sant Lluís,
una AT per al CEIP de Tramuntana.

També, entre d’altres coses, a principi de desembre es va
aconseguir ampliar el servei de trasllat escolar amb autobús en
el trajecte d’Es Castell a l’IES de Maó, amb un nou autobús.
També s’ha aconseguit un servei de trasllat escolar amb un
autobús de més capacitat per donar resposta a una major
demanda de la ruta nord de Menorca, del terme municipal d’Es
Mercadal, després d’haver rebut un grup de famílies demanant
aquesta millora.

També es va detectar i reclamar la regularització dels deutes
que la conselleria tenia amb els centres educatius des de feia
anys i que comprometia la seva activitat escolar, com per
exemple el cas de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella.

També dotar de millores d’infraestructures els centres
educatius, com per exemple el compromís d’arranjar la tanca de
l’IES Cardona.

També s’han fet gestions, es van fer en el seu moment
gestions per a la reubicació dels alumnes del ColAlegi Salesians
de Ciutadella quan van patir l’esfondrament de dues aules.
Finalment, no va fer falta reubicar cap alumne del centre per
què el mateix centre va trobar un espai adient, però, per si de
cas, des de la conselleria ja s’havia previst una solució.

 També es va solucionar el més ràpid possible el problema de la
caiguda de plaques de l’experiment del CEIP Maria Lluïsa
Serra; des de Delegació es van convocar pares, equips directius,
per informar i tranquilAlitzar-los davant aquest fet. També es va
convocar l’APIMA de Sa Graduada, que actualment també
ocupen unes aules en el mateix centre de Maria Lluïsa Serra per
informar-los, tranquilAlitzar-los i donar a conèixer quines
actuacions es durien a terme. Per al cas que l’actuació de
condicionament de les plaques de l’experiment s’hagués hagut
d’allargar en el temps, es va preveure una possible reubicació
dels alumnes al CEIP Font i Roig, amb l’equips directiu del qual
també em vaig reunir, juntament amb la inspectora, a fi de poder
coordinar amb el centre el possible trasllat i organització. Al
final tampoc no va fer falta de recórrer a aquesta opció, ja que
les feines es van dur a terme en un temps rècord.

També he realitzat un bon nombre de visites a centres
educatius de tota l’illa, pràcticament he recorregut tots els
municipis i he visitat tant escoles, escoles, CEIP, IES, per
conèixer de primera mà les seves problemàtiques, a part que he
rebut pares, mares, amb problemàtiques personals, qualque
docent, equips directius, associacions i a tots se’ls ha escoltat i
he intentat fer d’enllaç per fer arribar a conselleria les seves
peticions.
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Han estat sis mesos molt intensos, vaig començar a un
moment de molta crispació, amb un grup de persones
acampades davant la Delegació i amb una vaga de docents en
marxa. Una de les primeres coses que vaig fer va ser rebre
aquestes persones que estaven acampades dia i nit davant
Delegació, aconseguint, després d’haver-les rebut i rallar amb
elles, que aixequessin el campament i anassin a ca seva. He
intentat asserenar la situació, he intentat calmar els ànims i crec
que avui podem dir que a Menorca hi ha una relativa pau social
dins el món educatiu.

Vull aprofitar també aquesta oportunitat per agrair a totes
les persones que fan feina a Delegació, la seva acollida i la seva
disponibilitat, estic convençuda que res no es podria fer sense
la seva colAlaboració. També vull agrair la bona acollida que he
tingut a tots els centres que he visitat durant aquest temps.

Moltes gràcies, Sr. President, i ara qued a la seva disposició
perquè puguin fer les preguntes i puguin demanar els
aclariments que creguin més convenients.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tal de formular preguntes, observacions,
tot seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La
Sra. Torrent pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, i gràcies a
la Sra. Torrent i a un assessor de la conselleria per venir a
aquest parlament a explicar-nos la seva idoneïtat per ocupar el
càrrec de delegada territorial de la Conselleria d’Educació a
Menorca, tal com aquest grup va solAlicitar quan va ser
nomenada ara fa uns mesos. El Grup Socialista, per tant, va
solAlicitar aquesta compareixença, en realitat poc després que
vostè fos nomenada, perquè consideràvem que aquest càrrec té
una importància cabdal per a la nostra illa, per a Menorca,
mentrestant no hi hagi una delegació possible o futura de
competències en aquest sentit al consell insular.

Per altra banda, aquesta compareixença és una possibilitat
també que atorga la legislació de les Illes Balears, concretament
la Llei de transparència i bon govern, la qual va ser aprovada a
la passada legislatura i que s’ha d’aprofitar, pensam, perquè
permet un atracament entre els càrrecs i els diputats amb una
profunditat que d’una altra manera és més difícil, més
complicat. Únicament lamentam que no s’hagi produït fins ara,
després de mig any de la seva presa de possessió, perquè hi ha
qüestions i circumstàncies que en aquell moment ens era útil
saber i que ara podrien resultar un poc extemporànies.

Precisament, a la legislatura actual, com vostè també ha
relatat al final, s’han produït una sèrie de circumstàncies que
han ocasionat més d’un problema al sector educatiu i al sistema
educatiu de Menorca en particular, cosa que ha afectat també la
Delegació insular territorial.

Faré un poc d’història, vostè també hi ha fet alguna
referència, però jo em voldria estendre més. El càrrec de delegat
territorial s’havia ocupat tradicionalment per persones molt
lligades a l’escola, al marge del partit que en aquell moment fos
al front de la gestió de la conselleria: el Sr. Francisco Pons, del
Partit Popular; el Sr. Eduard Riudavets, del PSM; el Sr.
Monerris del PP; el Sr. Nito Coll del PSOE, i el Sr. Julián
Hernández del PP, tots ells professionals de l’ensenyament,
molt reconeguts per la comunitat educativa de Menorca,
fonamentalment molt reconeguts també pel professorat de les
escoles i dels instituts, però també entre els pares i mares,
l’alumnat, els sindicats, tot açò gràcies a l’exercici de les seves
funcions professionals.

La persona que ocupa el càrrec de delegat territorial
d’Educació forçosament ha de tenir relació amb aquest
colAlectiu, s’ha de dialogar o s’ha d’arribar a acords. Els delegats
que l’han precedida, al marge de ser professionals de
l’ensenyament, tenien també un cert perfil de gestió, alguns
d’ells perquè havien estat també directors de centres; tots ells
també tenien i tenen un perfil conciliador.

El o la delegada d’Educació de les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera són els representants de la conselleria del territori,
però també són els portaveus de la comunitat educativa
d’aquestes illes davant la conselleria, és per aquest motiu que
necessiten poder actuar de manera equilibrada entre les
demandes dels centres docents i les possibilitats d’actuació
pressupostària de la conselleria, i tenir una visió general per
poder prioritzar aquestes demandes. Aquest equilibri es va
rompre l’estiu passat, concretament dia 31 de juliol, quan
l’anterior delegat territorial, el Sr. Julián Hernández, va
presentar la seva dimissió a causa de l’aplicació amb calçador
del TIL, que va provocar multitud de problemes en els centres
i inseguretats, fins arribar a la rebelAlió dels equips directius, que
va acabar, com tots vostès saben, amb la incoació d’expedients
disciplinaris als tres directors d’instituts de Maó.

I trec a colAlació aquest fet perquè l’actuació de la
conselleria amb els directors de Maó va causar no només la
dimissió de l’antic delegat, del Sr. Julián Hernández, sinó també
que posteriorment el càrrec de delegat territorial d’Educació
estigués sense cobrir durant un mes i mig, concretament fins dia
20 de setembre, com vostè ha dit, perquè la conselleria no
trobava cap persona que acceptés ser nomenada. Un mes i mig
que justament va coincidir amb l’inici de curs que és quan
aquesta figura juga un important paper.
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Dia d’agost, el Sr. Hernández va presentar la seva dimissió,
ell s’havia de jubilar crec que l’endemà o molt poc després, però
va voler dimitir perquè quedàs ben explícita la seva intenció, la
seva protesta per la manera d’actuar de la conselleria en el cas
dels directors, però també per la manera d’aplicar el TIL, el
qual, com a bon mestre que era, trobava totalment
antipedagògica, tal com va quedar reflectit a les declaracions
que va fer posteriorment i també a una recent entrevista al Diari
de Menorca, va dir textualment: “El TIL és un bon projecte a
llarg termini, però no podem anar tan accelerats. Pretenen fer
integrals abans de saber multiplicar.”

El dia 2 d’agost, la conselleria va nomenar per al càrrec que
vostè ocupa ara el Sr. Guillem Ferrer Monjo, diaca, professor de
religió i exdirector de la cadena de ràdio COPE, qui dia 4
d’agost, just abans de prendre possessió, i suposam que després
de veure amb claredat el jardí on es ficava, va renunciar; segons
ell, a causa del malestar provocat, açò és curiós, a la pròpia
comunitat cristiana, no a la comunitat educativa, sinó a la
comunitat cristiana, i per no generar més controvèrsies.

Sabem que després es van cercar més professionals, però
cap d’ells va acceptar la proposta de la conselleria i que per
aquest motiu va restar desocupat a un moment tan important
com és el principi de curs. El principi de curs 2013-2014, per
tant, es va organitzar i va començar sense delegat territorial i no
sabem fins quan s’hauria allargat la situació si no és perquè un
grup de pares i mares, com vostè ha comentat, es van acampar
físicament davant la Delegació d’Educació i exigir una
interlocució per presentar les seves demandes, entre elles que
volien fer arribar a la conselleria el seu rebuig per la situació
dels directors i de l’educació, en general.

És cert que, una vegada nomenada, vostè va rebre aquests
pares, rodejada, per cert, de policia, tal com va sortir en els
mitjans de comunicació.

Açò fa, per tant, que dia 20 de setembre, després de no
trobar cap professional, s’opti per nomenar-la a vostè, una
persona de partit, que romp la tradició que els delegats
d’Educació siguin persones vinculades al sector. És per aquest
motiu que li voldríem demanar la seva qualificació també, a part
del que ha explicat, per exercir el càrrec; els seus mèrits per ser
nomenada, a part de formar part d’APIMA i de consells
escolars, nomenada per a aquest lloc de lliure designació i que
fes un breu repàs, també, ja n’ha fet un poc, del seu
coneixement de la realitat educativa de Menorca, de les seves
funcions com a delegada. També voldríem saber el seu horari i
la planificació d’activitats.

També volem demanar amb quants assessors compta i
quines són concretament les seves funcions.

I en darrer lloc, si em pot fer una relació somera de les
reunions que ha tingut amb sindicats de l’ensenyament, amb
professorat, amb la FACMA, amb ajuntaments o altres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula el Sr. Diputat Nel Martí, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia senyors i senyores
diputades. Sra. Delegada, la veritat és que el compliment de la
Llei del bon govern es refereix que aquesta compareixença es fa
per resoldre i verificar la idoneïtat i el projecte que l’alt càrrec,
en aquest cas la delegada, vol defensar i portar a terme des de la
Delegació d’Educació. I crec que açò, una vegada ha passat mig
any, no tenim més remei que fer-ho parlant dels fets, dels fets i
l’explicació d’aquests fets, que crec que és la millor manera de
conèixer i verificar aquest projecte i aquesta idoneïtat de què
parla la Llei del bon govern.

Ja s’ha dit, és cert, que fins que vostè va ser delegada aquest
càrrec va ser ocupat per una persona que havia estat fins ara
professional de l’educació. Enlloc no diu que ha de ser així,
però era lògic que fos així, ateses les funcions que s’assignaven
a aquesta responsabilitat, a aquest càrrec, i el context actual crec
que també feia necessari que fos ocupat per una persona no
només amb uns coneixement en l’àmbit de l’educació, sinó
també que llevés, que eliminés pes ideològic i donés un tarannà
de proximitat i de diàleg amb la comunitat educativa, perquè el
context ho requeria, ho requereix, i no ha estat així. Ans al
contrari, sembla que s’ha anat a cercar la figura més polititzada
possible des del punt de vista ideològic, és un càrrec de
designació política, però molt, molt identificat amb el partit, en
aquest cas amb el partit del Govern. És legítim, perfectament
legítim, però no tenia..., i el moment crec que no requeria que
fos així, i més quan la mateixa delegació després s’equipa d’un
assessor que també és de la llista del Partit Popular, que crec
que és el millor aval que se li atorga perquè s’hagi triat aquest
assessor. Però ja en parlarem.

Els problemes importants que té Menorca, que té Ciutadella,
en qualsevol cas, als quals vostè s’ha referit especialment pel
coneixement d’aquesta ciutat, i que són extensius a tota l’illa
són uns altres. Són casos com centres de primària que no van
poder disposar a l’inici de curs, i alguns encara esperen, del seu
PT, cas, per exemple, del CEIP Joan Benejam, el que afecta a
alumnes amb necessitats especials ben concretes; o
compromisos que l’anterior delegat havia pres i que amb la
renúncia i amb la presa de possessió per part de vostè doncs no
s’han complert, cas del CEIP Margalida Florit, en el qual encara
esperen el mestre de suport a què es va comprometre jo no diria
que el delegat, sinó diria que la delegació i diria que la
conselleria, i que no ha tingut resposta; millor dit, la resposta
després de mesos d’haver començat el curs ha estat no, un no
que segurament ha molestat immediatament per tal d’evitar que
les pancartes sortissin penjades arreu del centre escolar. 

I aquesta és la dinàmica que viu de pau Menorca. Aquesta
és la dinàmica de pau que viu Menorca, una pau falsa i una pau
amb moltes, moltes mancances.
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Ha dit vostè que va arribar i el primer que va aconseguir va
ser que aquells que estaven acampats a l’entrada de la delegació
es poguessin a la fi retirar i dormir a casa. No, no, aquest no era
el compromís; el compromís era mitjançar per resoldre els
expedients als directors de Maó, i la mediació deu ser
extraordinària quan a dia d’avui aquests expedients no estan
resolts. Perquè no estan resolts, i m’agradaria saber si vostè...,
quina és l’opinió de l’inici d’aquests expedients, de la seva
tramitació i del seu final; m’agradaria que ens digui si assumeix
totalment la decisió d’obrir aquests expedients i tota la
tramitació i el moment en què estan ara mateix.

Aquest curs té el nom de TIL, no es parla de res més, per
desgràcia, i ajuda així a fer un flac favor a aquesta comunitat
educativa desenfocant quins són realment els reptes que té
aquesta comunitat. Ahir vam veure dades de documents que ni
la consellera coneixia penjats a la seva pàgina web, fets pels
seus propis instituts, que parlen de l’absentisme i de la
conflictivitat als centres. La conselleria responia: “No, no, estan
mal fonamentats, no són científics”. Fixa’t si eren científics, els
havien fet els seus propis tècnics. Ajuda a desenfocar quan una
consellera no pensa en res més, dia sí i dia també, que en com
respondre a les crítiques d’aquesta aplicació d’un decret que ens
du -ja ho hem dit, ho vam dir ahir- a un naufragi sense
precedents. 

Bé, idò, voldríem saber, crec que avui és oportú demanar-ho,
què pensa la delegada d’aquest decret TIL, com s’aplica i com
afecta les nostres escoles, en aquest cas de Menorca, perquè jo
crec que sí que hi ha una relació directa entre aquest interès pel
TIL i aquestes mancances de què parlava al començament: de
manca de professors de suport, de manca de resposta als
alumnes amb necessitats educatives especials, etc., etc. Sí que
té relació, i més quan..., i ho veurem, ho veurem perquè aquesta
setmana es fan les avaluacions, la segona avaluació, les reunions
de la segona avaluació, sabrem els resultats d’aquesta segona
avaluació, sabrem el nombre de suspesos, sabrem les notes
mitjanes d’aquells alumnes que han cursat matèries no
lingüístiques amb aquest sistema d’immersió en anglès. Sabrem
els resultats i els podrem comparar amb els resultats de fa dos,
tres anys enrere, i sabrem si efectivament aquesta
implementació del decret TIL és una implementació d’èxit, ho
sabrem. Per tant el temps ens ho dirà, no queda gaire.

M’agradaria també que ens exposés quina és la seva posició
respecte d’una qüestió que Menorca ha abanderat i l’escola
menorquina ha abanderat i té clara, molt clara, des de la seva
existència com a escola democràtica, que és defensar i
promoure l’ús de la llengua catalana. Vostè pertany de forma
absolutament legítima a una associació també doncs que, bé, es
mou en aquella ambigüitat de modalitats, de llengua balear, etc.
M’agradaria que ens expliqués quina és la seva posició,
m’agradaria que em digués quina modalitat dialectal del català
vol promoure a les nostres escoles del Menorca, i també, per
curiositat, quina modalitat dialectal del castellà vol promoure a
les nostres escoles, perquè crec que tothom hauria de saber que
també n’hi ha. Quin és el model lingüístic de les dues llengües
oficials, sempre posades una al costat de l’altra, que aquest
govern vol promoure a les nostres escoles?

Tampoc no puc deixar dos temes que han estat conflictius i
que la delegació no ha afrontat amb gens, jo crec, de valentia;
una és la Llei de símbols, d’obligat compliment per a tothom,

però ja ho vam dir, ja ho sap vostè, que la delegació m’agradaria
que em digués on són les banderes que està obligada a penjar.
No, una no; la Llei de símbols diu el que diu, i la disposició
transitòria única diu: “S’han de substituir els símbols o les
plaques que no s’ajustin a allò que estableix aquesta llei en el
termini màxim d’un any”, però la resta era d’obligat
compliment des de la publicació en el BOIB. No sé aquesta
exigència a les escoles quan la delegació és la primera que ho
incompleix des del primer moment.

I també m’agradaria saber quina és la bandera que es
defensarà, quan des de l’associació en què vostè milita doncs es
propugna una bandera no estatutària, de tres barres, amb
aquelles aigües... que volen dins la bandera, perquè no és la
bandera estatutària, no és la bandera estatutària. M’agradaria
saber quina opinió en té; ja que, bé, defensa aquesta bandera,
doncs quins posició en té, perquè els centres estaran molt
contents de saber quina és aquesta opinió.

I finalment li tornaré a reiterar sobre l’assessor, perquè el
més clar és la transparència.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, acab. Els mitjans de comunicació, a petició nostra, li van
demanar com es va incorporar aquest assessor, i se’ns va dir,
primer, en comissió de serveis, diari..., bé, publicació en el diari
insular menorquí, el de Menorca. Després se’ns va dir que no,
que no era comissió de serveis, havia estat un error, que era per
lliure designació; no, també va ser un error, no era per lliure
designació, no ho podia ser; d’acord. Després era per necessitats
del servei; ara és la resposta oficial que tenim per escrit, per
necessitats del servei; en base a quin informe i a quina
justificació de necessitats del servei s’ha fet? Se l’hi demana i
la resposta és necessitats del servei. Avui és el moment que ens
digui quines són les necessitats del servei que van justificar la
creació d’aquest delegat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot volem agrair a
la Sra. Torrent la seva presència avui aquí, en aquesta comissió
d’Assumptes Institucionals.
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I li he de dir que des del nostre grup polític, des del nostre
grup parlamentari, vostè té tot el nostre suport, i vostè, sense
cap tipus de dubte, és idònia per al càrrec que ara ocupa. I
m’agradaria destacar un parell de qüestions que jo crec que són
molt significatives i que demostren el que deia la Sra. Rita fa
una estona: que és una persona amb un esperit conciliador, que
és un dels requisits jo crec que fonamental per al lloc o el càrrec
que vostè ara ocupa.

Va haver d’assumir fa sis mesos la delegació territorial
d’Educació en un moment molt difícil. La Sra. Rita ho ha dit, jo
no sé exactament si és així com diu la Sra. Rita, però és cert que
segurament molts de professionals no van voler ocupar aquest
lloc, perquè era un lloc molt difícil, en un moment molt difícil
i en una situació molt difícil. Hi havia una vaga en marxa, hi
havia una crispació dins el món educatiu empesa i exaltada
sobretot pels partits de l’oposició, sempre han estat darrere tot
aquest moviment en contra del TIL i en contra d’aquesta
crispació que es va generar dins el món educatiu, amb una
acampada just ben davant de la porta de la delegació; en un
moment també amb fortes restriccions pressupostàries. 

Jo crec que valdria la pena recordar què es va trobar la
conselleria quan va arribar. Hi havia un forat econòmic de 14
milions d’euros a l’IBISEC, hi havia 4 milions de cessions de
crèdit per regularitzar increments en els pressupostos per obres;
hi havia 160 milions de plurianuals que no estaven
pressupostats; hi havia 2 milions d’euros de deute a
professionals -arquitectes, enginyers, etc. Vostès gastaven i no
pagaven, i aquest govern va haver d’assumir el que vostès van
deixar de deutes i a més a més fer front a allò que s’anava
generant dia a dia. Per tant moments difícils de fortes
restriccions pressupostàries, i un moment de crispació forta dins
el món educatiu.

Per tant la situació amb què es va trobar la Sra. Torrent era
molt difícil, era certament molt complicada.

I avui, sis mesos després, podem dir que aquesta tensió que
hi havia a les aules, ja dic, bona part sostinguda de forma
artificial per grups minoritaris i radicals, avui és pràcticament
inexistent. Avui podem dir que a Menorca es respira a les aules
una certa normalitat. L’acampada que estava davant la porta de
la delegació va ser fer una reunió amb la nova delegada i es va
dispersar, va desaparèixer aquella acampada. El TIL a poc a poc
es va aplicant amb certa normalitat a tots els centres. La Llei de
símbols s’ha anat aplicant sense cap tipus de problema a tots els
centres educatius. Aquesta és la realitat, sis mesos han passat
d’un moment de forta crispació, de fortes tensions, moments
molt complicats, i sis mesos després tenim una situació
totalment diferent. Per tant jo crec i el nostre grup creu que la
seva labor, vista amb la perspectiva d’aquests sis mesos, és
francament molt positiva.

Aquells que volien allargar el conflicte fins a les eleccions
avui, avui, ja no són creïbles. Molts d’aquells 100.000 que diuen
que van sortir als carrers avui se senten manipulats i ja no es
tornarien a mobilitzar, ja no tornarien a sortir 100.000 persones
als carrers. Avui hem vist que darrere tants d’eslògans que hem
vist pels carrers i que hem vist per les xarxes socials, tan
repetits, no hi havia cap argument, i els temps a poc a poc ens
està donant la raó. El temps a poc a poc està posant les coses al
seu lloc.

Una altra qüestió que m’agradaria destacar és que vostè, Sra.
Torrent, no és docent, no és docent, no és un professional de
l’educació, i aquest fet des del meu punt de vista és molt positiu,
perquè romp amb una dinàmica de pensar que només poden
gestionar o només poden opinar en qüestions educatives els
docents, i açò és un error gravíssim, i açò ens du a una
endogàmia que ens genera molts de problemes, que ens genera
molts de problemes. Vostè prové de les APIMA, vostè prové de
les famílies. Les famílies són les primeres responsables de
l’educació dels seus fills, i per tant són les que més poden dir
sobre l’educació dels seus fills. Per tant qui més pot opinar en
educació són les famílies perquè són les primeres responsables.

Vostè ha participat activament i des de fa molts d’anys,
vostè ho ha dit, a les APIMA, als consells escolars, coneix
profundament el sector i el món educatiu. Ha estat regidora
d’educació; el Sr. Martí també va ser regidor d’educació i supòs
que tindrà una experiència molt positiva d’aquella etapa, i supòs
que el seu pas com a regidor d’educació va ser molt positiu i va
aprendre moltes coses i va conèixer en molta més profunditat la
situació del sector educatiu, com ha fet també la Sra. Torrent.
Ha conegut les mancances dels centres educatius, els problemes
que tenen, lògicament de Ciutadella... Per tant jo crec que aporta
una visió més ampla i oberta del món educatiu que la que
podrien aportar alguns docents, que moltes vegades, repetesc,
pequen d’una endogàmia malaltissa.

I diuen els portaveus que m’han precedit, el Sr. Martí diu
que hem posat una figura la més polititzada possible, com que
l’exdiputat del PSM, el Sr. Eduard Riudavets, que també va ser
delegat territorial d’educació, no fos una figura polititzada. Ell
no, eh?, ell no és polilitzat, els altres són polititzats.

(Se sent de fons el Sr. Martí i Llufriu de manera
inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I ella és una mare que participa...

EL SR. PRESIDENT:

A ver...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...de les APIMA, que participa dels consells escolars...

EL SR. PRESIDENT:

A ver...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...que ha estat regidora d’Educació.
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A ver, Sr. Antoni Camps, un segundo... Prosiga, por favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

O el Sr. Nito Coll, que també va ser delegat d’Educació i
formava part de les llistes del PSOE; tampoc no és polititzat?
Clar, és que només són polititzats els del PP.

En fi, crec que queda sobradament expressat que aquest
argument..., roza lo ridículo.

Però aquí, més que analitzar la idoneïtat pel currículum que
un té jo crec que hem de mirar els resultats. Els resultats, alguns
ja els hem vist, però a més a més, i ho ha explicat molt bé la Sra.
Torrent, ha demostrat que en poc temps, en sis mesos, ha
demostrat sobradament la seva capacitat de gestió. Lògicament
li queden moltes coses a fer, lògicament li queden molts
d’assumptes a resoldre, està clar, però ha posat alguns
exemples, eterns, que no s’havien resolt fins aquell moment i
que en sis mesos els ha resolt, com per exemple la construcció
de l’aula UECCO de l’IES Pasqual Calbó, un PT a dues escoles
públiques d’Alaior, un AT a l’aula UECCO del Pasqual Calbó,
un AT al CEIP nou de Sant Lluís, un AT pel CEIP de
Tramuntana, millores en el transport escolar, pagament de
deutes a centres educatius, etc., etc., etc. Per tant, ja dic i
repetesc, és a dir, per a nosaltres no només és idònia, sinó que
és molt idònia i està fent una gran feina en el lloc que en aquests
moments ocupa. 

Per tant, i ja per últim, és que em resulta profundament
cridaner que els que avui demanen explicacions a la Sra. Torrent
sobre la seva idoneïtat per al càrrec i són tan exigents, van ser
tremendament condescendents quan a l’anterior legislatura es
nomenaven per a alts càrrecs persones sense cap tipus de
preparació i que l’únic requisit que tenien era el carnet del
partit, el carnet de militant dels partits que governaven. I
d’exemples d’aquests n’hi ha desenes, tal vegada en el segon
torn, si tenc l’oportunitat, en direm alguns.

Per tant, estaria bé que aquells que miren la palla a l’ull de
l’altre, es mirassin la biga que tenen en el seu propi ull, perquè
si hem de parlar d’idoneïtats, en podem parlar abastament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Maria Torrent té la
paraula.

LA SRA. DELEGADA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ DE
MENORCA (Maria Teresa Torrent Pallicer):

Gràcies, Sr. President. Jo voldria contestar un poc en general
els temes que m’han demanat vostès aquí mateix. Entre altres
coses el tema de delegat, efectivament fa uns vint anys que hi ha
aquest càrrec i aumon no posa el requisit que hagi de ser un
docent o un funcionari. Vostès també ja ho han dit, però jo els
record que aumon no ho diu i, per tant, quan vostès varen

governar varen tenir l’oportunitat de baratar açò i que fos un
requisit i en cap moment no es va fer, per tant, vostès degueren
veure bé que no fos cap requisit, sinó que bé, se suposava que
la persona que ocupés aquest lloc, fos una persona almanco amb
coneixements.

Jo m’he aturat bastant en el tema de regidor, perquè he de
reconèixer que, com que les meves tasques són bàsicament
gestionar, coordinar els recursos públics, com a regidora
d’Educació va ser una de les coses primordials, rebre la gent en
temes educatius, visitar els centres, ... és bàsicament allò que
faig ara, el que passa és que abans era a nivell local i ara és a
nivell insular. Per tant, en aquest aspecte no he vist gaire
diferències. Una cosa evidentment són les competències
d’educació a nivell dels ajuntaments i una altra és la conselleria,
però llevat d’açò li he de dir que no he passat massa pena en
aquest aspecte perquè era una cosa un poc inherent al càrrec de
regidora d’educació.

Jo he de dir que no (...) les acampades, que les acampades
fossin allà... És a dir, allò que jo li puc assegurar és que aquelles
persones acampades, aquelles mares acampades allà, el que
demanaven era que l’administració els escoltàs. Açò és allò que
em van dir a mi i jo les vaig rebre. Quan van poder posar
damunt la taula, van poder demanar les seves reivindicacions i
reclamacions, en el mateix moments es van aixecar i van dir
moltes gràcies per haver-nos rebut, nosaltres li voldríem
demanar un seguit de coses, se’n van anar a ca seva, agraïdes
per haver-les escoltat, i vam dir, la setmana que ve ens podem
tornar reunir, en tornam rallar, jo puc dir les gestions que he
pogut fer. Era un tema que quan jo vaig ser la delegada ja hi era
i es va resoldre en el moment s’haver-les rebut. 

Quants assessors, no en tenc cap d’assessor a la delegació,
ja contestant un poc en general, no tenc cap assessor a
Delegació. El personal que hi ha a Delegació, que és exactament
el mateix nombre de persones que jo em vaig trobar, perquè
com vostès sabran les persones que hi ha a Delegació són
docents que en un moment donat un delegat, en comissió de
serveis, els van treure del seu lloc de feina i són a la Delegació
fent tasques administratives. Quan vaig arribar sí que hi havia
un assessor, una assessora tècnica educativa, que evidentment
no vaig posar jo, aquesta persona ja hi era, el va posar un altre
delegat, i en el temps que jo vaig arribar, aquesta persona va
ocupar, ocupa en aquests moments càrrec d’inspectora i no hi ha
cap assessor tècnic educatiu. La resta de persones que hi ha allà
dintre tenen el mateix càrrec.

Em demanaven també vostès més o manco sobre les
reunions que he fet jo. Mirin, m’he reunit amb els ajuntaments,
també m’he reunit amb associacions, amb FACMA dues
vegades. Ja he assistit, perquè a mi m’agrada anar als centres, al
despatx hi faig les hores que hi he de fer, però a mi m’agrada
anar als centres, quan em solen demanar per instància o per
telèfon, em demanen una visita, jo els dic que no em sap greu
anar-hi i almanco en el centre veus les coses de primera mà, les
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interioritzes més, perquè s’ha de recordar que la meva feina
bàsicament és d’enllaç amb la conselleria. Per tant, a mi
m’agrada veure les coses, així les puc interioritzar i he de ser
prou reivindicativa per poder reclamar totes aquelles coses que
fan falta. Per tant, la conselleria molt enfora, des de Menorca
sempre deim que conselleria és molt enfora, Palma és molt
enfora. Per tant, ja que hi ha l’oportunitat que la delegació sigui
a Menorca, almenys en aquests moments... què passa? Que
m’agrada veure de primera mà i així jo puc transmetre a la
conselleria, quan en tenc l’oportunitat, cada 15 dies, la
consellera així ho ha establert i em sembla perfecte, cada 15
dies tenim l’oportunitat tant els directors generals com els
delegats de les illes de trobar-nos allà i allà tenim fil directe. I
d’allà així com arriben les peticions, talment les transmet a la
conselleria i he de dir que dins la mesura del que sigui possible,
perquè s’ha de dir que els recursos són els que són, hem de ser
realistes, poguéssim arribar a tot. La nostra intenció és poder
arribar a tot, poder aclarir totes les mancances, però bé, dins la
mesura del que sigui possible, he de dir que estic més o manco
satisfeta de coses que m’he trobat i que estaven enrocades. 

Per exemple, la mateixa aula web..., jo vaig començar dia 20
de setembre, passat els Reis ja teníem l’aula construïda. Açò
s’havia de fer l’anterior legislatura. Allò bo que tenia és que
estava planejada, es va dir que quan es fessin les reformes i
ampliacions del Pasqual Calbó, l’aula web havia d’estar
plantejada, s’havia de construir allà mateix. No sabem per què
es va llevar, quan vam entrar en aquesta legislatura, ens trobam
que uns fillets estaven totalment fora de la legalitat, en una edat
escolar que no es correspon amb un CEIP i en un mes es va fer
l’aula web. Vull dir que hi ha coses que s’han desenrocat perquè
estaven totalment enrocades i eren una necessitat imperiosa. No
d’ara, ja hi estaven d’uns anys enrere.

Bé, entre d’altres coses, més o manco ... De mancances n’hi
ha hagut sempre, de mancances, tant a nivell de plantilla...
perquè ara sembla que totes les mancances, tots els problemes
han vingut junts. Hi ha centres de sempre que per plantilla...,
que ara sembla que ha estat arribar nosaltres, implantar el TIL
i totes les mancances han vingut juntes. A més, és curiós perquè
moltes vegades quan ralles de tu a tu amb els directors, o amb
reunions que hem tengut a la conselleria amb la consellera i els
directors de centres, a poc a poc quan vas amb els números
reals, demanes açò, ens seiem per veure si realment podem
ajustar les plantilles o la realitat és tal o es pot reajustar amb la
plantilla que tenim. I moltíssimes vegades s’ha donat el cas de
què sí que es pot, fent..., juntament es pot fer amb els horaris. 

Per tant, moltes vegades és vera que surt en els diaris, o surt
així que als pares mateixos, se’ls diu bé..., si retalles, idò no,
amb els números a la mà, moltíssimes vegades s’han pogut
aclarir coses, dient vegem més o manco com estan els números,
reorganitzant, coordinant i s’han pogut aclarir. I també jo he
anat demanant..., les visites que jo vaig tenint, intent donar
solució, però a la meva mà no hi és perquè jo no tenc..., jo estic
aquí d’enllaç com he dit, però totes les mesures, tot allò que jo
puc demanar es trasllada directament a conselleria. I tot allò que
ens poden donar per a Menorca ens ho donen.

Per tant, jo intentaré fer la meva feina, per a mi..., jo gestion,
jo tenc clar que no he de donar classes, jo no he d’impartir cap
matèria. Jo he de gestionar, coordinar, fer d’enllaç i representar
la conselleria. Per tant, a mi també m’agrada estar molt a prop...,
ja els dic, m’agrada visitar els centres, he estat molt ben rebuda,
perquè agraeixen moltíssim que l’administració s’acosti als
centres, perquè, com he dit, la conselleria és enfora.  I bé, en
aquesta línia confio anar i més o manco és allò que estic fent.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maria Torrent. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sr. Cristina Rita per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, Sra. Torrent,
vostè quan va arribar es va trobar un moment molt complicat,
molt difícil. Vostè va rebre l’herència del PP en aquell moment,
dos anys del Partit Popular que la va afectar totalment, una
herència d’autoritarisme, d’imposició, d’improvisació amb els
programes que s’havien d’aplicar i de mala gestió. 

Vostè ha rebut aquesta herència i, efectivament, es va trobar
... una conseqüència van ser aquestes persones acampades
davant la delegació, que l’únic que demanaven era una
interlocució. La cosa és a l’inrevés, l’únic que demanaven era
una interlocució. Quan al final vostè va ser nomenada, un mes
i mig més tard, van estar acampades dues o tres setmanes i
després se’n van anar, perquè era l’únic que demanaven, una
interlocució per expressar les seves queixes per com anava la
gestió de l’educació a la nostra illa.

Bé, no vull insistir per aquesta banda perquè no ens du
enlloc, jo voldria que vostè m’expliqués coses del sistema
educatiu de la nostra illa que ens preocupen. Per exemple les
infraestructures. Vostè ha parlat de l’aula del Pasqual Calbó,
però clar és que del Pasqual Calbó en podríem parlar una hora,
perquè jo no entenc si són tan diligents, em pareix fantàstic si
feia falta, però tota l’ampliació del Pasqual Calbó no està feta,
però bé, feia falta aquesta aula i li reconec si només va tardar un
mes i mig, però m’agradaria que hagués tardat igual de poc en
les cobertes, en les goteres, en aquestes aules que s’han hagut
d’abandonar del Pasqual Calbó tot l’hivern, que cada vegada
que ha plogut han hagut de treure els alAlots, etc., perquè, clar,
dos anys de no fer feines de manteniment, d’aquesta herència
que ha rebut vostè, s’ha notat.
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També voldríem saber, a part d’aquest institut, les gestions
que vostè ha fet en relació amb el Conservatori de Música de
Maó o l’escola d’adults que són els principals problemes que no
es van poder aclarir la passada legislatura, se’n van aclarir
molts, aquests van quedar amb projectes fets, no es van poder
acabar i estan igual. Tal com varen quedar, estan exactament
igual. Per cert, el que no ha pagat és el Partit Popular, nosaltres
vam pagar les escoles fins el segon trimestre de 2011, després
el tercer, es pagava per trimestres, en el següent ja no hi érem.
I vostès van deixar de pagar durant dos anys i açò és gros, una
cosa és deixar-se un trimestre, però dos anys van estar per
pagar.

Bé, també voldríem saber, que se m’acabarà el temps, sobre
l’anomenat equip Atles, perquè açò ha desconcertat bastant la
comunitat educativa de Menorca. L’equip Atles és l’antic equip
de suport a l’alumnat d’incorporació tardana, que va ser
reconvertit, donava atenció a la diversitat en l’aprenentatge
integrat de llengües. És a dir, ara té les dues funcions, atenció a
la diversitat, segons el BOIB, i també d’assessorament en
l’aplicació del TIL. I voldria que em digués quin és el
currículum d’aquestes persones, si estan preparades en la
metodologia AICLE, perquè ho he demanat per escrit i encara
no he obtingut resposta. No sé si vostè coneix aquestes queixes
dels centres, que no aconsegueixen respostes per escrit a les
seves demandes a aquest equip. Ells demanen com han d’aplicar
el TIL, com ho han de fer amb els fillets que tenen necessitats
especials, com ho han de fer i només els contesten oralment i de
manera que es boten la legislació, el mateix decret TIL. Per tant,
demanen una resposta per escrit i no l’obtenen.

Per altra banda voldria saber si aquest equip s’ocupa només
d’açò i si li deixa temps per atendre també l’atenció de suport a
l’alumnat d’incorporació tardana, que era la comesa anterior que
tenien. Ho dic perquè també han sortit als mitjans de
comunicació queixes per la disminució dels suports educatius,
que vostè diu després que els han augmentat. Clar, aquesta ha
estat l’estratègia de l’herència del Partit Popular, que és llevar-
ho tot, llevar tots els suports i després els augmenten un poquet
i sembla que abans no hi havia res i que gràcies a la seva gestió
ara ja tenen AT, PT, etc., quan eren vostès qui els havien llevat.

També, i abans de finalitzar el meu temps, voldria que
s’informés sobre les relacions entre la conselleria i el Consell
Insular de Menorca en relació amb el Museu de Menorca,
perquè vostè no només fa educació sinó també cultura. Jo vaig
demanar per escrit també quantes reunions s’havien fet a la
comissió interinsular i em van dir que s’havien fet les
necessàries. Per tant, no sabem quantes n’han fet aquesta
legislatura.

També voldria demanar-li per les escoles infantils i si
comparteix la nostra preocupació perquè s’han deixat de fer, les
convocatòries que feia el Govern són ara molt petites. Enguany
no sabem ni tan sols si hi haurà convocatòria als ajuntaments,
perquè la partida està posada a una sola partida de subvenció a
famílies.

També voldríem saber si tenen moltes queixes, quines
queixes tenen, quin tipus de queixes, si tenen queixes per
beques de menjador.

I per acabar, també voldria saber la seva valoració sobre el
Consell Escolar de Menorca. I l’actual presidència del Consell
Escolar de Menorca està ocupada per una persona que té una
acadèmia privada. Es veu que aquesta és la seva vinculació, que
sapiguem, amb el món educatiu, perquè és la primera vegada
que no hi ha una persona professional, amb vàlua contrastada i
amb una qualitat pedagògica provada, per fer..., allà s’hi fan
memòries del sistema educatiu, es fan informes..., es feien, bé,
es feien. I voldria saber precisament...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi ja, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. En tot cas nosaltres comprenem -ara acab, Sr. President-
que vostè no ho ha tingut fàcil, ja ho he dit, perquè a més
d’incorporar-se quan el curs ja havia començat, no estava
vinculada al sector i s’ha hagut de preparar, o ho suposam. I
voldríem saber si ha estat per aquesta raó que encara no s’ha
reunit mai amb els sindicats. Era un costum establert tots els
anys, fos el delegat que fos, fer una reunió mensual
aproximadament amb els sindicats, per parlar i tenir un
intercanvi d’informació i tenien una relació fluïda i profitosa
que ara s’ha romput. També voldríem saber per què no ha
assistit a les taules rodones que la convidaven, les quatre que
s’han fet, sobre l’aplicació del TIL a l’illa.

Nosaltres voldríem que entengués la nostra preocupació,
parlant d’endogàmia, que hem sentit aquí del sector educatiu.
Passar d’un extrem a l’altre també és un poc fort, perquè tenim
una consellera que és API, que reconeix que no sabia res
d’educació ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, se li ha acabat el temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...una delegada territorial, bé vostè ja ha explicat el seu
currículum, i la presidenta del Consell Escolar que té una
acadèmia privada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel Martí per un temps
màxim de cinc minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. A veure si ens entenem, Sra.
Delegada, jo no critic que el Govern, la conselleria, la delegació
que tengui càrrecs de confiança, no li dic açò, i que el càrrec de
confiança l’ocupi la persona que vostès vulguin. No li dic açò.
És que li dic és que s’utilitzin figures que no estan previstes per
ser càrrecs de confiança, com serveis especials, com lliures
designacions o necessitats del servei, utilitzar aquestes figures
perquè en el fons tenen el contingut d’un càrrec de confiança.
Açò és allò que li estic dient. Ja sabem que hi ha diferents
responsabilitats i càrrecs que s’ocuparan i cada govern els ocupa
pels càrrecs de confiança que consideri, no deim açò. El que
deim és que s’utilitzen figures previstes per ocupar-les per algú
que té, se li destina i se li atorga una funció que és d’un càrrec
de confiança. Si vostès volien el senyor... fer-lo o nomenar-lo
per una responsabilitat de confiança ho podien fer, totalment, ho
podien fer, un càrrec de confiança com toca, ho haguessin fet.
Allò que no està bé és que primer justifiquessin aquest
moviment d’un interí, i vostè ho sap, a través de serveis
especials, que no va ser veritat, a través de lliure designació, que
no va ser veritat.

Segona cosa, és evident que no hi ha enlloc que digui que la
delegada ha de ser docent, està clar. Però hi ha certs càrrecs i
pocs, fixi’s, pocs, que històricament hagi estat així. Per exemple
els responsables de salut i els responsables d’educació, que
habitualment han estat, no obligatòriament, però habitualment
han estat assignats a persones que són experts, coneixedors,
professionals del sector. És açò que li estam dient, nosaltres
creim que la delegada d’educació hauria d’haver estat algú
vinculat a aquest sector.

En segon lloc no m’ha respost sobre el compliment de la
Llei de símbols. Estic convençut que vostè sap que no li deman
que la compleixi, que no li queda cap més remei i més obligació
que complir-la, sinó perquè se sigui igual de flexible i de no
exigent amb els centres escolars que amb la mateixa delegació.
Vostè sap que els centres l’endemà de publicar-se la llei, van
córrer a penjar banderes... 

(Remor de veus)

I tant que van córrer a penjar banderes! I si no és així,
digui’m si està disposada vostè a instruir immediatament
expedients. 

Hi ha compromisos que es van prendre, i vostè em pot dir
que després quan un va al centre i es parla, doncs, els nombres
canvien i tal. Bé, el cas del Margalida Florit és molt clar, el
compromís hi era, el compromís hi era o si no, si vol, podem fer
parlar amb l’exdelegat d’Educació de Menorca, el compromís
hi era. Vostè pot dir ara que han valorat els nombres i que no és
necessari, però és que se li va dir sí i sí és que no ha arribat
mesos després d’haver iniciat el curs. Vostè troba que en un
centre que preveu la incorporació d’un nou professor, d’un nou
mestre a mitjan curs, a mitjan curs, se li diu no? Havia estat un
sí. I si em diu que açò no era veritat, doncs, molt bé, perquè
demà li demanarem a l’exdelegat territorial d’Educació si açò
no és veritat.

Jo crec que els centres, en aquest cas de Menorca,
necessitaven i necessiten proximitat, diàleg. Jo no dic que vostè

no tengui aquest tarannà, vull pensar que vol tenir aquest
tarannà, el que passa és que no tot depèn de vostè, jo crec que
en aquest cas el Govern o el Partit Popular s’equivocava, es va
equivocar, en fer aquesta designació. I vostè no té la culpa, no
en té cap culpa, però crec que s’equivocava, perquè en aquell
moment era necessari obrir portes, obrir portes per tal que la
relació tensa que hi havia i que hi ha, en els centres es pogués
resoldre d’una forma molt més pactada, molt més dialogada. 

Jo crec que, bé, només una referència, però em sembla
lamentable les referències a l’endogàmia malaltissa, són típics
d’aquestes acusacions constants i menyspreus constants que es
fa als docents, ara els docents viuen en una endogàmia
malaltissa per defensar que un cert lloc no ha de ser ocupat per
un docent.

Però bé, és l’habitual, és l’habitual dels governs del Partit
Popular i el trobam no fa massa anys quan el Govern finançava
entitats no formades per professionals de l’educació i els ben
finançava per anar a les escoles i fer assessorament i docència.
Jo només en recordaré una, AFA, en recordaré una i el seu
president que com a particular facturava cada mes 3.500 euros
a una entitat a la qual ell mateix era president i el concepte de la
factura, gestió i administració de l’entitat. Aquest senyor, vostè
el coneixerà, no és professional de l’educació i cada mes a una
ONG se’n duia 3.500 euros. 

Aquesta és la dinàmica del Partit Popular i el menyspreu que
fa, efectivament, als professionals de l’ensenyament. Aquest és
el respecte que té...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... acab, pels professionals de l’ensenyament. AFA és l’exemple,
el paradigma de la cultura de la subvenció que ara el Partit
Popular, de la qual ara el Partit Popular renega, i és l’exemple
típic de la professionalitat amb la qual actua el Partit Popular.

Jo només vull acabar demanant-li una cosa, si és veritat que
té una voluntat de diàleg i de consens, de resoldre qüestions dels
menorquins, vagi més als centres, vostè diu que hi va, jo li dic
que vagi més als centres, reuneixi’s amb els sindicats, i jo crec
que amb açò s’adonarà que calma no n’hi ha, hi ha silenci,
calma no n’hi ha.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps màxim
de cinc minuts.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Torrent, jo crec el nostre
partit, el nostre grup parlamentari avui li volem demanar
disculpes, disculpes perquè avui l’han feta venir aquí, a Palma,
per discutir qüestions totalment fora de lloc, qüestions que a
vostè moltes coses ni li van ni li vénen i crec que avui vostè, i
els menorquins també, hem perdut els temps. Avui vostè podria
estar visitant algun centre educatiu a Menorca, intentant arreglar
algun problema a l’escola o podria estar reunida amb algun
director d’algun centre escolar o podria estar amb alguna familia
escoltant els seus problemes, podria fer gestions a fi de donar
solucions a tants de problemes que té la comunitat educativa a
Menorca. 

Vostè ho ha dit, vostè té la responsabilitat que un sistema
educatiu amb 16.000 alumnes, amb 1.300 docents i amb uns 70
centres educatius funcioni. I avui perquè aquells que s’han
autoatorgat el poder de repartir carnets d’idoneïtat, així ho han
entès oportú, avui vostè ha hagut de venir aquí -ho repetesc- a
perdre el temps quan ho podria aprofitar en benefici de la
comunitat educativa de Menorca.

Li he de dir, Sra. Torrent, que aquí hem rallat de qüestions
econòmiques, i la Sra. Rita s’ha referit a l’herència que vostè ha
rebut i no ha fet referència a l’herència econòmica que ha rebut
el Partit Popular i no ha fet referència als 14 milions que varen
deixar de fre econòmic a l’IBISEC, no ha fet referència als 4
milions de cessió de crèdit per regularitzar increments als
pressuposts d’obres, no ha fet referència als 160 milions que no
estaven pressupostats en qüestions plurianuals, no ha fet
referència als 2 milions de deute amb professionals, d’açò no se
n’ha recordat, d’açò no se n’ha recordat, i són herències a què
ha hagut de fer front aquest govern.

Tampoc no ha fet referència a l’herència educativa que hem
rebut nosaltres, tampoc no hi ha fet referència, hem trobat un
model educatiu totalment fracassat, amb els índexs de fracàs
escolar més alts d’Espanya, amb els...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A ver, vamos a ver, Sr. Diputado. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... clar, és que... 

EL SR. PRESIDENT:

No, a todos por igual, ¿vale? Siga, por favor. Le quedan tres
minutos.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... amb els indicadors de l’informe PISA, els pitjors d’Espanya
i els pitjors d’Europa. D’aquesta herència tampoc no se n’ha
recordat la Sra. Rita.

I el Sr. Martí, que ens ralla que vostè no està capacitat
perquè no és professional del sector, que hauria d’estar

vinculada al sector. Clar, i aquesta recepta que li vol aplicar a
vostè no se l’aplica a ell mateix, perquè aquí hem de recordar
que el Sr. Martí ha estat conseller de la Caixa d’Estalvis Sa
Nostra i de la seva comissió de control. Quins coneixements
financers tenia el Sr. Martí?, què sabia de banc el Sr. Martí?
Clar, no m’estranya que amb consellers de l’alçada del Sr. Martí
la caixa Sa Nostra s’hagués arruïnat. I ens parla de
professionalitat, i quina professionalitat tenia el Sr. Martí com
a conseller de la Caixa d’Estalvis Sa Nostra? Cap ni una, cap ni
una, i era conseller i cobrava les dietes.

Aquí sempre m’agrada recordar, perquè el Sr. Martí també
ha estat director insular del Consell Insular de Menorca, un
informe de Comissions Obreres de l’any 2008...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sr. President, per alAlusions demanaré poder...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... que deia, “el sindicat Comissions Obreres afirma que es
nomenen com a directors insulars a persones inexpertes que
moltes, massa vegades per primer cop, assumeixen la
responsabilitat d’organitzar i gestionar un equip de treball en un
camp professional que els resulta una novetat i amb un absolut
desconeixement del que suposa la funció pública -i també
diuen- pretendre organitzar un servei a partir d’un coneixement
zero de les persones que composen el departament o de les
tasques que realitzen és, com a mínim, agosarat, el resultat és la
descoordinació, la improvisació i la manca de projecte...” etc.
Un informe de Comissions Obreres que relatava què passava
amb els directors insulars del consell insular l’any 2008, quan
governava el PSOE i el PSM. I el Sr. Martí va ser director
insular.

Així, aquesta exigència d’idoneïtat que demana als altres ell
no se l’aplica a si mateix. Em sembla, em sembla, com a mínim,
com a mínim, d’una hipocresia tremenda, tremenda que algú...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

President, per favor, deman la paraula...

EL SR. PRESIDENT:

¿Por qué pide la palabra?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... per l’article 71.1 del Reglament...

EL SR. PRESIDENT:

¿En qué sentido?
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... quant que no s’està cenyint al que havíem vengut aquí que era
la idoneïtat de la delegada i no del Sr. Martí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no, jo parl d’idoneïtat

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, clar, és que jo no m’he preparat la idoneïtat del Sr.
Martí, m’he preparat la idoneïtat de la Sra. Delegada.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rita, cada uno aquí ha hablado de lo que le ha parecido
conveniente, una cosa es que hay que ceñirse al cargo, pero
también se ha respetado cuando la gente ha hablado de la Ley
de símbolos o de otras cuestiones. Por tanto...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I d’AFA i de...

EL SR. PRESIDENT:

... y de AFA que tampoco... pero no es el caso, es decir, por lo
tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, Sr. Toni Camps, a
usted le queda un minuto, luego por alusiones el Sr. Nel Martí
ha pedido la palabra, y se la daremos, y luego cerrará la...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, és a dir, ja ho deia al principi de la meva
intervenció, és a dir, aquells que no són conscients de la biga
que tenen dins el seu ull es miren la palla que tenen als ulls els
altres.

Repetesc, Sra. Torrent, des del nostre punt de vista vostè ha
demostrat amb suficiència, amb molta suficiència, la seva
capacitat per al càrrec que ocupa. Vostè ha pacificat un sector
educatiu que se’l va trobar completament crispat, vostè ha posat
ordre a una situació de tensió i d’exaltació, moltes vegades
empesa i provocada pels partits de l’oposició i, per tant, vostè
ha demostrat amb claredat que és apta per al càrrec que avui
ocupa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per alAlusions, ¿no?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Té un minut per aclarir qualsevol qüestió.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, no, ni un minut. La referència que com a director
insular, bé, si la Llei del bon govern hagués afectat, doncs,
hagués també comparegut i haguéssim fet el mateix procés, no
hi era, doncs, ja està. Si posa en dubte el compliment d’una llei
digui-ho clarament i ja està.

Quant al nomenament de la Caixa d’Estalvis Sa Nostra
tengui-ho clar, era a través d’una institució i el Partit Popular la
va votar per unanimitat. Per tant, no tengui tants de... eh?, tants
de miraments. 

I, finalment, no es preocupi, Toni Camps, AFA i ABN
sortiran, no es preocupi que en parlarem més amb calma. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. No, no, no es una cuestión...

(Remor de veus)

... esto no es un partido de tenis, es el Parlamento. 

Sra. Torrent, para concluir, tiene cinco minutos.

LA SRA. DELEGADA TERRITORIAL D’EDUCACIÓ DE
MENORCA (Maria Teresa Torrent i Pallicer):

Sí, gràcies. Bé, jo voldria agrair a la Sra. Rita, parl de
l’equip Atles, això de l’equip Atles, que vostè ha esmentat
abans, molt bé, jo transmetré aquestes inquietuds, que vostè ha
dit que hi ha als centres, perquè no m’han arribat a mi
textualment que l’equip Atles no funcionàs. Per tant, li agraesc
moltíssim, com que és la meva feina, quan jo rep qualsevol tipus
de dubte o suggeriment tot d’una ho transmet a la conselleria,
vull dir que li agraesc moltíssim aquesta informació.

Quant a la reunió amb els sindicats, sí, senyor, tenc pendent
la reunió amb els sindicats i tenia present fer-ho dins aquest
trimestre mateix, vull dir que li agraesc que m’ho recordi,
perquè sí que és ver que ho faré.

Per altra banda, també voldria explicar una cosa...,
Margalida Florit, que el Sr. Martí m’ha anomenat Margalida
Florit. Margalida Florit, precisament despús-ahir vam tenir amb
els directors i el director del Margalida Florit hi era, i resulta
que precisament ell va reconèixer davant la consellera i els que
hi érem que a ell no li mancava personal, no li mancava
personal, el que ell volia fer i va demanar, ho sé cert perquè jo
hi era, em pot rebatre segons què quan no hi som, però en aquest
moment jo hi era en aquesta reunió, què va passar? Que
rallaven, justament rallaven..., ell va treure el tema i
efectivament ell va demanar per fer un desdoblament i se li va
dir, bé, anteriorment a la meva arribada, se li va dir que
possiblement podria fer un desdoblament intern, perquè veient
la plantilla així com estava en el centre, hi havia personal, tenien
hores per poder-ho fer.
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De fet, actualment el que es fa, no és fer un desdoblament en
sí, sinó que els 30 alumnes només fan junts tres hores, fan
l’educació física, fan la música i unes hores d’anglès, la resta ja
estan desdoblats. Aquest petit detall que se’ls hagués als pares,
perquè el centre (...), va dir ell mateix, no vaig demanar
personal, el que jo volia era desdoblar, i diu: si arriba millor.
Però ells actualment fan desdoblament intern, per tant els 30
alAlots ja no hi són a totes les hores en aquest curs i sí que se li
havia dit, li va dir a l’anterior, bé, li van dir a principi de curs,
que si podia ser sí, però ells ho poden fer i organitzativament ho
fan. Per tant, i li puc assegurar perquè li vam demanar i va dir
textualment: no necessitam..., jo no he dit que necessitàssim
més personal -i jo vaig quedar un poc sorpresa perquè no és així
com els pares, alguns pares, jo sí que hi havia parlat-, i diu és
que..., de vegades les coses, quan fem els números li puc
assegurar que no és el que sembla moltes vegades, però bé.

Per altra banda, jo el compromís (...) que han fet altres
delegats, jo no hi he rallat amb altres delegats, per dir vostè va
comprometre açò, jo em trob el que em trob i he d’anar a
solucionar el que em trob. Si a una circumstància, un altre
delegat va valorar o va trobar que havia de comprometre amb
cosa, jo ho torn demanar si és així, perquè de vegades m’he
trobat que m’han dit: em van prometre i al final no era tan així.
Per tant, jo ho solAlicit i jo, si un altre delegat va comprometre,
miri, jo en aquest moment el que he trobat com ho faig per
solucionar-ho.

Per altra banda, jo respecte cap als docents en tenc moltíssim
i em pens que ho he demostrat, respecte en tenc i el continuaré
tenint, jo, a més com a delegada, li puc ben assegurar. Jo
procur..., precisament ho tenc ben clar, respecte ha de ser
mútuament, i jo he rebut respecte i jo, precisament per als
docents, el màxim respecte, d’açò no en tenguin cap dubte.
Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Abans de continuar amb la proposició no de
llei, agraïm la presència de la Sra. Maria Teresa Torrent i en un
minut començarem la moció.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, continuam la sessió. Passam al segon punt de l’ordre del
dia que consisteix, ... senyors diputats, per favor, senyors
diputats, si són tan amables.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9974/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença de la Sra. Maria Teresa
Torrent Pallicer, delegada territorial d'Educació de
Menorca, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així
com el seu projecte per a l'acció de govern.

Gràcies. Passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 9974/13,
del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença..., ah, no, esto ya...,

(Remor de veus)

Ah, no, clar, d’acord, és veritat..., ahhh!, Educació de
Menorca, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com
el seu projecte per a l’acció de govern.

Per tant, queda retirada o...

EL SR. MARÍ I LLUFRIU:

La don per satisfeta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

III. Proposició no de llei RGE núm. 8570/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre BIT a
Alaior, projecte prioritari i urgent.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 8570/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Centre BIT d’Alaior, projecte
prioritari i urgent.

Té la paraula, per tal de defensar-la el Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu, perquè crec que el
contingut de la proposta, especialment per als menorquins doncs
és conegut, ja ha estat molt debatut i crec que arriba aquí amb
prou unanimitat, vull pensar, no? Però sí que simplement faré
quatre antecedents per justificar un poc que avui una altra
vegada aquest parlament, en aquest parlament arribi aquesta
proposició no de llei.

Dir que dia 5 d’octubre de 2011, l’Ajuntament d’Alaior va
aprovar per unanimitat una moció amb la qual se solAlicitava del
Govern que el Centre BIT fos una inversió prioritària per al
Govern, una decisió que ja anteriorment, en el mateix sentit
havia aprovat el Consell Insular de Menorca.

Posteriorment, el Parlament de les Illes Balears, dia 25
d’octubre de 2012, aprovava també una resolució en la qual
s’instava el Govern que resolgués, en el termini més breu
possible, el concurs d’adjudicació de les obres del parc BIT
d’Alaior.

Crec que no fa falta justificar les virtuts, les bonances
d’aquest projecte, crec que l’empresariat, especialment
l’Associació de Joves Empresaris de Menorca, crec que han fet
un esforç molt important per explicar quin és l’objectiu i quins
serien els beneficis d’aquest projecte.
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Posteriorment, també, dia 31 de juliol de 2013, es va aprovar
a l’Ajuntament d’Alaior, una nova moció amb un contingut que
és, precisament, el que el nostre grup ha traslladat avui en forma
de proposició no de llei i que ara debatem, i que, bàsicament
conté dos punts. Per una banda, continuar mantenint aquest
projecte en què s’insta el Govern que mantengui com a prioritari
aquest projecte del centre BIT a l’Alaior, com a inversió
preferent i urgent, i també que el Govern es reuneixi en el
menor temps possible, la moció de dos mesos, amb el consell
insular i amb l’ajuntament per tal de posar en marxa tot el
procés d’execució d’aquest projecte.

Quan ho va fer l’Ajuntament d’Alaior amb aquesta moció,
hi havia un element molt important enmig que avui està resolt,
que era, que és la pròrroga per al finançament d’aquest projecte
el termini del qual ara arriba al 2017, açò ha estat una gestió
feta, ha estat una gestió amb èxit, tenim per tant temps ara per
poder continuar amb l’execució d’aquest projecte, però crec que
la urgència que la moció de l’Ajuntament d’Alaior expressava
es vigent avui en el sentit que és necessari que el Govern posi
fil a l’agulla i el tracti com un projecte preferent.

Aquell era l’objectiu i aquest és l’objectiu. He de dir que
sorprenia molt que aquell 31 de juliol de 2013, que un
ajuntament, d’Alaior, governat pel Partit Popular fes una moció
en la qual incloïa un punt estrany, no?, que era demanar poder-
se reunir amb el Govern i amb el consell insular en un acord
d’una moció. Aquella estranyesa feia denotar o denotava que
alguna cosa no anava amb el ritme, amb l’interès i amb la
normalitat que hauria d’existir en l’execució d’un projecte
d’aquest tipus.

Per açò, el nostre grup va decidir recollir aquell envit que
feia l’ajuntament, perquè vull recordar, aprovat per unanimitat
a instància, a proposta del Partit Popular, per tant, el que
traslladam aquí és una proposta i un acord que en certa manera
ha provocat el Partit Popular, per tal que tengui continuïtat.
Aquest era l’objectiu i en certa manera el que volem és que
aquest parlament es faci ressò, reculli la voluntat de
l’ajuntament i el traslladi amb més força al Govern per tal que,
ara sí -ara sí-, es posi fil a l’agulla i aquest projecte sigui una
realitat el més prest possible i també perquè els ciutadans, els
empresaris menorquins vegin que es fan passes. 

Crec que tal vegada la tensió de tot açò és que sembla que
res no es mou, més enllà -ja dic- d’una fita important que és
haver aconseguit la pròrroga, que era imprescindible, del
conveni, del finançament d’aquest projecte fins el 2017. Temps
tenim ara, feina idò, i instar el Govern perquè posi en marxa tot
aquest procés.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Marc Pons, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Sr. Martí ens recordava un poc el que ha anat succeint al llarg
d’aquesta legislatura i crec que val la pena poder-hi incidir.

Deia que dia 25 d’octubre de 2012 aquest parlament, aquest
mateix, per unanimitat de tots els seus membres aprovava el
següent acord, el llegiré textualment: “instar el Govern de les
Illes Balears i en especial la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació a prioritzar la construcció
del centre BIT a Menorca a fi que s’adjudiquin les obres de
forma immediata i puguin començar com més aviat millor”. 

Tots els aquí presents vàrem votar l’exigència al Govern de
les Illes Balears perquè adjudiqués les obres de manera
immediata i poguessin començar com més aviat millor. Un
acord -insistesc- unànime pres pel Parlament de les Illes
Balears, un acord que a més a més no va ser exclusiu d’aquesta
cambra, sinó que el Consell Insular de Menorca en aquesta
mateixa legislatura per unanimitat i l’Ajuntament d’Alaior en
aquesta mateixa legislatura també per unanimitat varen exigir el
començament immediat de les obres del Parc Bit de Menorca,
acords institucionals que se sumaven a la reclamació feta per
l’empresariat menorquí, Joves Empresaris, CAEB i PIME, els
quals mitjançant la presentació d’un manifest públic, fet poc
habitual al món empresarial i que permet mesurar el nivell de
disgust existent, exigien amb contundència, també al Govern de
les Illes Balears, l’inici immediat de les obres.

Per tant, idò, els acords que avui planteja el grup MÉS, no
diré que estiguin superats, però ja s’han ratificat d’una manera
claríssima en aquest parlament per part de tots els membres que
som en aquesta comissió i per tots els diputats que formam part
del mateix plenari. Així i tot, evidentment, donarem suport a
aquesta proposta, faltaria més!, encara que sigui només per
coherència, perquè ja la vàrem votar i ja hi hem votat a favor.

Cal afegir..., jo aquí hi afegiria a més a més que la liquidació
corresponent a 2011, aprovada per l’actual govern, estableix ...,
hi figura una partida de 5 milions d’euros dels quals 450.000
euros ja s’han gastat per executar el projecte i 4.500.000 euros
més estan en disposició pendents d’adjudicar aquesta projecte,
acord del Govern de les Illes Balears en el moment en què
aprova la seva liquidació.

Per tant, idò, insistesc que en aquesta legislatura el Partit
Popular ho ha votat per unanimitat en tots els indrets, el Govern
ha reconegut a la seva liquidació que els recursos estan
disponibles. És més, el Govern de l’Estat i de la comunitat
autònoma ha signat una pròrroga per a l’execució de les obres
fins al desembre de 2017, s’ha compromès a executar aquestes
obres amb els doblers que ja té.

Davant aquests fets tan evidents, segurament que avui en
aquesta comissió sentirem i escoltarem el Partit Popular dir que
els doblers no hi són, que no hi ha doblers, que es varen gastar
en altres coses i que per açò no poden començar les obres i fins
i tot són capaços d’arribar a votar en contra, ho sabrem d’aquí
a una estona, en contra del que ja varen votar fa dos anys en
aquest plenari. 
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Idò molt bé, quan escoltin aquests arguments per part del
Partit Popular, demanin-se, per què si resulta que no hi havia
diners varen votar a favor que s’adjudiqués de manera
immediata?, per què si no hi havia diners el Govern a la seva
liquidació reconeix la disponibilitat econòmica per executar les
obres?, per què si no hi havia diners fa ara pocs mesos el
Govern de les Illes Balears amb el Govern de l’Estat han signat
la pròrroga per a l’execució d’aquest mateix projecte?, i quan
arribes a aquesta situació, jo crec que ja supera la demagògia de
molt més enfora, acabes cercant evidentment motius per
defensar aquests plantejaments per part del Partit Popular, n’hi
ha diversos, el primer és la nulAla creença en la innovació com
a un element d’oportunitats per a qualsevol persona i
evidentment també per a qualsevol empresari.

És per tant, també, la voluntat de no voler executar un parc
Bit a l’illa de Menorca que segurament com que no va ser
compartit..., no va ser compartit, no, sí que va ser compartit per
ells, però no liderat per ells, s’estimen més aprofitar-lo per
continuar desgastant i fent el discurs i alimentant aquell discurs
de l’herència rebuda, és el de cercar excuses i culpables de fer
oposició a l’oposició, i miri que l’hem sentit en aquesta casa
aquest discurs, però mentre fan açò demostren amb aquesta
actitud falta de responsabilitat, demostren que els empresaris en
aquests moments perden i manifesten la pèrdua d’oportunitats
de negoci. 

Els lleven l’oportunitat de guanyar competitivitat, que siguin
més forts, que pugui haver-hi a Menorca musculatura
econòmica a través de sectors que en aquests moments
malauradament no tenen les mateixes oportunitats que puguin
tenir a Mallorca perquè sí que hi ha infraestructures que
precisament permeten aquesta realitat.

I tot açò en el fons no deixa de ser per una decisió partidista
del Partit Popular que aprofita realitats per anar en contra de la
mateixa oposició.

Insistim, només per coherència amb allò votat, vostès, en
aquesta mateixa casa, aquesta mateixa legislatura, avui haurien
de votar a favor, perquè de fet ja ho varen votar en el seu dia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Asunción Pons, per un temps màxim de
(...).

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
vagi per endavant que el Govern del Partit Popular sempre ha
tingut i sempre ha considerat el centre BIT d’Alaior com a una
inversió urgent i preferent i no ha interromput mai les gestions
ni les actuacions per fer-ho possible. Vagi per endavant açò.

Cadascú, però, ha d’assumir les seves responsabilitats en
aquesta història que va començar el 2010 en l’anterior
legislatura, quan el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
d’Alaior varen aconseguir una opinió generalitzada a favor
d’aquest centre i també varen obtenir la implicació de la
comunitat de manera que a l’octubre d’aquell any es va signar
el conveni entre el Govern balear i el Ministeri de Ciència i
Innovació, un conveni que destinava 5 milions d’euros al centre
BIT d’Alaior i determinava que el projecte havia d’estar
executat com a data límit el 31 de desembre de 2013.

Tot açò és cert, però també és cert i ho vull puntualitzar al
representant socialista que aquests 5 milions d’euros varen ser
gastats per al Govern del pacte en despesa corrent, de forma que
el mes de juny de 2011 quan va prendre possessió el Govern del
Partit Popular no hi havia a la tresoreria de la comunitat ni rastre
dels 5 milions d’euros. Sap per què ho ha esmentat abans el
representant socialista?, perquè ell sap qui governava al Consell
Insular de Menorca, ell sap qui governava, en qualsevol cas
estic contenta que ho hagi esmentat.

El Partit Popular es troba amb un projecte sense tramitar,
sense tramitar, damunt la taula... -gràcies, Sr. President-, sense
estudis de viabilitat, pendent de pagament a arquitectes i
aparelladors i una llicència d’obres que encara tampoc no
s’havia abonat. Aquests fets posen de manifest que el centre
BIT d’Alaior no va ser evidentment un projecte ni prioritari ni
urgent ni per al PSOE ni per al PSM, per molt que avui ens
presentin aquí una proposició amb aquest títol, perquè vostès ni
varen fer la feina i per aquest motiu es va retardar aquesta
actuació.

La manca de liquiditat -insistesc- perquè els recursos
s’havien destinat a altres partides, impedia continuar el concurs
per construir l’edifici sense tenir la plena seguretat de poder
pagar l’adjudicatari, calia actuar amb responsabilitat i així ho va
fer aquest govern.

Per açò, va cancelAlar el concurs i amb aquesta decisió va
evitar el cost dels avals als constructors participants. A la
vegada, va plantejar una alternativa, va plantejar un altre
projecte, aprofitar un edifici ja construït, el que exigia
evidentment una pròrroga. 

En canvi, per al Govern del Partit Popular aquest centre BIT
d’Alaior és un projecte important, pel qual fan feina de forma
conjunta dues conselleries, la Conselleria d’Economia i
Competitivitat i la d’Hisenda i Pressuposts, i m’explicaré.

El primer problema a resoldre era aconseguir el finançament
necessari per crear el centre BIT d’Alaior, que consideram que
és una inversió preferent i urgent, però evidentment s’ha de fer
amb garanties, no es tracta d’improvisar.

En aquests moments el Govern segueix la fulla de ruta que
va quedar fixada el març de 2013 per la comissió de seguiment
en què participen Ajuntament d’Alaior, consell de Menorca i
Govern de la comunitat autònoma, consisteix concretament en
la modificació del projecte inicial i la petició d’una pròrroga.
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Vull recordar que els terminis d’execució segons el primer
conveni, segons el conveni original, varen establir el 31
desembre de 2013 com a data límit per finalitzar les actuacions,
construcció de l’edifici, instalAlacions i permisos i el 30 de juny
de 2014 com a data de justificació.

Les institucions implicades varen fixar com a termini
d’execució el 31 de desembre de 2015 i el de justificació 30 de
juny de 2016. La Conselleria d’Economia ja ha tramitat la
pròrroga davant el Govern d’Espanya que va ser presentada en
temps i forma, ara es tramita durant el primer semestre
d’enguany, abans que acabi el termini de justificació que, com
he dit, és el 30 de juny.

D’entre les alternatives que maneja el Govern, destacam
l’adquisició d’un edifici multifuncional, ja construït, i que es
pugui ocupar d’una manera immediata. Aquesta solució implica
entre altres avantatges no haver de construir en sòl sense
urbanitzar, optimitzar construccions existents i aprofitar
condicions actuals del mercat immobiliari que permet
aconseguir un preu inferior en relació amb els preus que es
pagaven fa uns anys enrere. En funció de la capacitat
pressupostària i de tresoreria durant el període de pròrroga, si ha
durat del 2014 i el 2015, està previst convocar el concurs per
adquirir aquest edifici del centre BIT d’Alaior.

Tot i que pugui canviar la forma d’actuar per fer-lo possible,
o sigui i com he dit l’adquisició d’un edifici ja construït en lloc
de construir-lo, volem deixar clar que entre la compra, entre
l’adequació de les instalAlacions, els serveis i els equipaments el
Govern del Partit Popular manté el seu compromís a favor del
centre BIT amb el mateix pressupost, amb el mateix pressupost,
i ho fa perquè els emprenedors i els empresaris de Menorca es
mereixen aquest centre de referència i aquest centre d’innovació
i, com no pot ser d’una altra manera, el Partit Popular els dóna
suport.

En definitiva, senyores i senyors diputats, aquesta és la
realitat del centre BIT de Menorca i vostès ho saben. L’actual
govern ha fet tot allò que ara, els que avui ens vénen amb
exigències i frissors varen incomplir quan governaven. Vostès
saben en què varen gastar els doblers assignats, vostès ho saben
i saben que varen incomplir tots els terminis, una mostra més,
per tant, de les seves incoherències, perquè és clar no en ralla en
representant del grup socialista, no, del centre BIT, com tampoc
no ralla de S’Enclusa de Ferreries, perquè si avui Menorca con
disposa d’aquestes instalAlacions és culpa del seu partit i
concretament el portaveu socialista tenia representants llavors
al Consell Insular de Menorca.

No obstant açò, el meu grup parlamentari no té cap
inconvenient per votar a favor aquesta proposició, però volem
deixar ben clar que durant aquesta legislatura el Govern del
Partit Popular ha reconduït el projecte, li hem donat viabilitat i
hem recuperat els recursos pressupostaris per evitar que
Menorca perdi aquesta inversió.

Tot açò, evidentment, amb independència d’aquesta
proposició, perquè com comprendran no és l’oposició qui ens ha
de venir a dir com hem de resoldre els problemes, un problema,
per cert, que varen ser ells els que el varen crear amb la seva
mala gestió i que va deixar el Parc Bit en un carreró sense
sortida. Però avui gràcies a tota la feina, una feina eficaç de
l’actual govern, no -repetesc-, no d’aquesta proposició, el centre
BIT d’Alaior és molt més a prop de convertir-se en una realitat.
Per tant, i després de tot l’esmentat, donarem suport a la
proposició del Grup MÉS.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup MÉS el Sr.
Nel Martí té la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Crec que l’exposició de motius d’aquesta
proposició no de llei era tan sintètica precisament perquè l’únic
que volia era traslladar no una pressió o una valoració que feia
l’oposició, sinó que feia de forma unànime l’Ajuntament
d’Alaior. Estic segur que ha comparat la moció que es va
aprovar per part de l’Ajuntament d’Alaior dia 17 de juliol de
2013 i la proposta que nosaltres avui presentam i és la mateixa.

Per què la presentàvem?, hem de tenir molt clar que aquest
projecte, com el de S’Enclusa, com altres, si existeixen, si hi són
és perquè algú els va idear i quan es varen idear aquests
projectes?, els varen idear amb la participació de la societat civil
governs progressistes, insistesc, amb la participació de la
societat civil perquè a Alaior són els empresaris els primers, els
impulsors d’aquesta iniciativa i basta com a exemple dir que
varen ser els empresaris que oferien, regalaven els terrenys per
construir-lo i perquè aquest projecte del centre BIT fos possible
i són els empresaris els que impulsen unes jornades dia 18
d’abril de 2012 per presentar alguns dels projectes innovadors
que podrien formar part del Centre BIT, són els empresaris. Per
tant qualsevol decisió serà bona si es fa d’acord, d’acord amb la
voluntat de l’empresariat.

Li he de dir que tot hagués estat més senzill si no s’hagués
jugat a generar dubtes, i jo crec que el defecte ha estat aquí
sembrar dubtes. Miri, només li posaré un exemple, li donarà la
importància que vulgui, però jo crec que és prou significatiu:
l’única solAlicitud de documentació que fa la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes, batlessa d’Alaior, l’única solAlicitud que
fa a aquest parlament és l’estudi de viabilitat en relació amb
l’edifici del Parc Bit d’Alaior. A un li sorprèn que la batlessa
d’Alaior no té l’estudi de viabilitat, però sí que el tenia, perquè
el teníem nosaltres a través de l’ajuntament; per què la batlessa
demana un estudi a través del Parlament que ella ja té? Home,
perquè surti publicat, perquè estigui penjat, sigui accessible per
part de tothom. I aquest estudi per què es publicita? Bé, és un
estudi de viabilitat que sembra dubtes, sembra dubtes però
dubtes bastant poc fonamentats, perquè al final a les conclusions
diu que el nombre de mostres estadístiques sembla insuficient,
les previsions d’ingressos fetes en base a aquesta demanada
potencial són inconsistents, etc., etc. 
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Són exemples dels dubtes que s’han generat al voltant d’un
projecte que era un projecte impulsat per la societat civil i
recollit per les institucions, i en concret la institució
menorquina, la màxima institució menorquina. Per tant gràcies
a ells, gràcies a la institució menorquina, a pesar dels
problemes, i sembrar dubtes també és tornar a jugar amb la
discussió pressupost caixa, problemes de liquiditat. Sí, sí que hi
va haver problemes de liquiditat, però el pressupost hi va ser
sempre i la possibilitat d’adjudicar era real. Que hi havia
problemes de liquiditat? Sí, ningú no els qüestiona. Que hi havia
pressupost? Sí, que ningú no ho qüestioni, hi havia pressupost,
es podia adjudicar.

En qualsevol cas allò important és que allò que ha decidit,
que va decidir l’ajuntament tiri endavant, i tiri endavant amb
l’acord de l’empresariat. Aquesta era la intenció, aquesta és la
voluntat, llevar dubtes i reforçar la veu en aquest cas de
l’Ajuntament d’Alaior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència entén aquesta presidència
que queda aprovada per unanimitat la Proposició no de llei..., sí,
8570/13.

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