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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, Fina Santiago substitueix Antoni Alorda.

LA SRA VALLÉS I RAMIS:

Sí, presidenta. Antònia Vallés substitueix el Sr. Monerris.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, presidenta, Margalida Duran substitueix Maria José
Bauzá.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies. Passam a l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de els proposicions no de llei RGE núm.
5775 i 5776/11. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5775/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a català llengua
vehicular als mitjans de comunicació  públics de les Illes
Balears.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 5775/11 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a català
llengua vehicular als mitjans de comunicació públics de les Illes
Balears, té la paraula l’Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició he d’admetre que arriba a aquesta comissió
niala per una qüestió de data, es va presentar el mes de
novembre. I ho és també per la redacció, el que abans eren
notícies inquietants ara són realitats terribles. I dic terribles
perquè a la televisió, ja no podem parlar de Televisió de
Mallorca, ni Ona Mallorca, a IB3 durant l’anterior legislatura
les pelAlícules es podien veure en català, però hi havia una
opció, gràcies a la qual tothom que la volgués veure en castellà
la podia veure en castellà; per tant, era una opció jo diria que
molt més democràtica que la que hi ha ara, que és que els que
la volem sentir en català no la hi podem sentir. Per tant, sí que
hi ha un greuge.

Ja sé que tot això és molt poc important per la consideració
que es té als catalanoparlants. Però això no obstant i com que no
he retirat aquesta proposició, faré una lectura de l’exposició de
motius que exposava en aquells moments, que creia que era el
que hi havia d’haver.

Deia que vivim amb profunda preocupació les notícies que
ens arriben els mitjans de comunicació públics. El tancament de
Mallorca Televisió i d’Ona Ràdio, a més de l’irreparable danys
que fan als seus treballadors, que va fer, que ha fet, perquè és
gent que es va quedar sense feina, afebleix l’oferta en català
dels mitjans de comunicació. No són menys inquietants les
notícies que ens arriben d’IB3, tant a la televisió coma la ràdio.
No només perquè hi havia un conseller en aquells moments que
n’era el director general, sinó perquè qui l’ha substituït també
és un home de partit, un home amb carnet, que no crec que
garanteixi el que hauria de ser una situació democràtica.

Deia també que de cap manera no podem entendre l’actitud
del conseller de Cultura, que s’expressa en un català acurat,
correctíssim, de no intervenir o no intercedir davant companys,
davant els seus companys per defensar els mitjans de
comunicació públics en els quals el català sigui la llengua
vehicular. Això de totes formes ho deia del conseller de Cultura
i ho continuo dient, però amb unes reserves que ja en aquests
moments són menys ingènues. 

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern de les Illes Balears a prendre les mesures oportunes
per tal que el català sigui la llengua vehicular dels mitjans de
comunicació públics de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. En torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei a la qual nosaltres li donarem suport,
perquè pensam que un dels sentits que té la televisió pública de
la nostra comunitat autònoma és precisament que faci feina per
aquesta llengua catalana, que ha de ser la llengua vehicular
pròpia de la ràdio i televisió espanyola.

El que ens hauríem de plantejar primer és si volem una
televisió pública o no la volem. Nosaltres no tenim cap dubte
que en aquest context de la cultura europea, la televisió pública
ha jugat un paper molt important i a la nostra comunitat
autònoma pensam que és necessària aquesta televisió pública.

Insistesc, Europa té la cultura de la televisió pública, cosa
que per exemple no té Estats Units, ha optat per la privada. A
Europa han conviscut la televisió pública i la privada. Pensam
que és necessària una televisió privada, la informació és un dret
que té el ciutadà i per tant, la televisió pública ha de poder
emetre una informació que sigui professional, neutral i de
qualitat. Per tant, ser també una ràdio i una televisió pluralista.
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I davant una ràdio i televisió pública que ja tenim a nivell
estatal, quines haurien de ser les característiques de la televisió
autonòmica? S’hauria d’introduir el caràcter de proximitat
perquè a la ràdio televisió pública espanyola ja tenim un parell
de canals, també tenim la privada. Per tant, en aquesta
comunitat autònoma s’hauria d’incorporar a les altres
característiques pròpies de la pública, la proximitat.

I en el cas de les comunitats autònomes que tenim una
llengua pròpia, recollida a la Constitució i als estatuts, és
importantíssim que la utilització de la llengua pròpia i que
l’excepció sigui la utilització d’altres llengües. Pensam que ha
de ser una televisió que no ha de tenir l’aspiració de competir
amb altres cadenes, per tant ha de fer programes molt específics
per a les seves característiques; que ha de fomentar la producció
pròpia amb el sector audiovisual de la nostra comunitat
autònoma, que és un dels sectors que possiblement si es fes una
política de promoció d’aquests sectors, on hi pot haver un
creixement important d’ocupació i per tant, d’activitat
econòmica; i ha de fer, com qualsevol acció pública i la ràdio i
la televisió no ha d’estar al marge, ha de treballar per a aquesta
cohesió social.

Per tant, nosaltres no dubtam en cap moment i pensam ha de
ser el sentit que tengui totes aquestes característiques i sens
dubte, la llengua ho és. Tal vegada no seria necessari fer aquesta
proposició no de llei perquè tenim una llei autonòmica de
radiotelevisió pública, que ja estableix allò que la seva
proposició no de llei vol recollir. En el seu article 2, quan parla
de funció de servei públic, parla de promoure el coneixement i
difondre la identitat de les Illes Balears, garantir l’accés
universal a la cultura pròpia i a l’entreteniment en català; ens
parla de temes com la importància de què el sector audiovisual
es treballi amb colAlectius que garanteixin que la seva producció
sigui en català, o que se’ls doni prioritat. Vull dir que en el
conjunt de la llei està clar que el català ha de ser la llengua
pròpia de la radiotelevisió pública i, per tant, la llengua
vehicular.

Però és cert que ens preocupem, com a vostè li ha preocupat
i per això ha presentat aquesta proposició no de llei, no les
amenaces que apuntava la proposició no de llei, sinó les
realitats. Tenim un director general que és exsenador, cosa que
també amb l’actual llei en vigor no s’entén que es pugui
interpretar que un exsenador, per tant, una persona molt
vinculada a un determinat partit, en aquest cas al Partit Popular,
pugui ser-ne el director. Cada vegada hi ha més pelAlícules en
castellà, el castellà cada vegada més apareix a la nostra televisió
pública, no per menysprear el castellà, simplement perquè el
castellà ja té altres espais, altres televisions on es pot reproduir
amb molta qualitat i amb molta garantia. A més, perquè fa
escassament un any a IB3 hi havia l’opció en determinades
pelAlícules de poder triar castellà o fins i tot anglès. Hi havia
l’opció de poder-les escoltar en diverses llengües. No entenem
per què s’ha produït aquest canvi.

Per tant, com és habitual cada vegada que es presenta una
iniciativa d’aquestes característiques, de donar la importància
que té la llengua catalana a la nostra comunitat autònoma,
perquè és la nostra llengua pròpia, perquè és la llengua que hem
de defensar com a patrimoni que podem aportar a la cultura
universal, per a nosaltres és molt important. És tan important
que si aquesta garantia de proximitat i d’utilització de la llengua
catalana i de pluralitat no es respecta a les illes, en aquest cas a
la radiotelevisió pública, no sabem si té sentit una radiotelevisió
pública, si no es garanteixen les característiques pròpies de
qualsevol televisió pública, però a més, aquesta proximitat i l’ús
de la llengua catalana, fomentant aquesta cohesió social al
voltant de la utilització d’una llengua que no és la pròpia.

Per tant, aquesta proposició no de llei tendrà el nostre
suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Bauzá
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Davant la
proposició no de llei presentada pel Grup Socialista, en primer
lloc volem deixar clar i de manera contundent que el català ja és
la llengua vehicular d’IB3; és a dir, la llengua utilitzada en els
informatius, en els programes de producció pròpia, entre
d’altres.

Volem recalcar que segona l’informe de l’Advocacia de la
comunitat autònoma, complim la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, tant l’article 2 que preveu que entre les funcions de
servei públic d’IB3 s’ha de difondre i promoure la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears; com l’article 4 referit a la
missió de servei públic que esmenta la difusió de la llengua
catalana i de la cultura pròpia de les Illes Balears; i com l’article
26 referits a principi general de programació, on es determina
que la llengua vehicular de tota la programació és el català.

L’esmentat informe exposa textualment, que la qualificació
d’una llengua com a vehicular respecte de la programació de
l’Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, no pot
justificar la utilització excloent en la programació d’aquest ens,
d’aquella llengua qualificada com a vehicular amb
conseqüències d’omissió absoluta del castellà, no oblidin que
també és llengua oficial a la nostra comunitat autònoma i, per
tant, de les administracions públiques i dels mitjans de
comunicació públics de les nostres illes.

El que tal vegada l’oposició no vol entendre és que vehicular
no significa excloent. La declaració d’una llengua com a
vehicular, en relació amb la programació de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears no suposa una declaració
d’exclusivitat d’ús, sinó simplement la seva qualificació com a
mitjà comú de comunicació en un àmbit en el qual existeix més
d’una llengua possible.
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A més, la declaració de llengua vehicular no constitueix un
mandat que s’hagi d’aplicar de forma aïllada, sinó que ha d’anar
lligat i ha de ser compatible amb l’aplicació de la resta de
principis i normes de superior rang, com és l’Estatut
d’Autonomia, que estableix altres mandats, entre els quals
trobam el de garantir el respecte i pluralisme social i garantir
l’accés a aquest pluralisme i de la diversitat política, social i
cultural en els mitjans de comunicació. Igualment, l’Estatut
d’Autonomia estableix que s’ha de fomentar el pluralisme
lingüístic a tots els mitjans de comunicació.

Tenint en compte que els informatius són el model lingüístic
a seguir dins la televisió pública i uns dels programes amb més
audiència, el que intenta fer ara la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats és arreglar el desgavell lingüístic
d’aquests darrers quatre anys, on es va acabar per suprimir el
servei de normalització lingüística d’IB3 i el caos regnava a tots
els programes, principalment als informatius. Com que
consideren que els informatius són un servei públic perquè
serveixen de model lingüístic, des de la conselleria es posen els
mitjans per dur a terme una altra vegada l’assessorament
lingüístic a IB3, que ja posàrem en marxa des del Partit Popular
l’any 2005.

A més, creim que ja s’han donat les explicacions oportunes
del perquè s’han emès pelAlícules en castellà. El director d’IB3
a la seva compareixença ja va anunciar que eren simplement
motius de caire econòmic. També volem destacar que el motiu
pel qual s’ha llevat l’opció del català al múltiplex del TDT són
raons de caire tècnic, motivat també per causes pressupostàries.

No entenem la insistent crítica dels partits de l’oposició en
aquest sentit, ja que creim que les coses no es deuen estar fent
tan malament, quan el Sr. José Manuel Ruiz, en compareixença
del passat dijous, ens va transmetre molt bones notícies quant a
l’audiència d’IB3. Ens va dir que les audiències milloraven cada
dos per tres, que hem aconseguit tancar el mes de març en un
6,3% de quota de pantalla, el que suposa un increment del 21%
si ho comparam amb el mes de març de 2011, quan vàrem tenir
un 5,2%. Això ens indica una vegada més que la majoria dels
ciutadans ens donen suport en la nostra manera de fer i que són
els partits de l’oposició que cerquen qualsevol excusa per crear
alarma i moviment social en contra del Govern. L’esquerra no
pot donar lliçons sobre aquesta qüestió, tant els importava la
llengua quan van anulAlar el servei lingüístic de l’ens públic?

Senyores i senyors diputats, creim que aquest no és el
moment per actuar d’aquesta manera, els convidam a colAlaborar
i a fer una oposició a l’alçada de les circumstàncies, ajuntem
esforços per sortir d’aquest moment tan difícil, que és el que es
mereixen els ciutadans d’aquestes illes. Els convidam a fer una
anàlisi de reflexió. 

Voldria concloure la meva intervenció anunciant que,
evidentment, no podem donar suport a aquesta proposició no de
llei, ja que el català ja és la llengua vehicular dels mitjans de
comunicació públics d’aquestes illes i que és i continuarà sent
un principi fonamental d’aquest grup el compliment de les lleis.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Sr. Maicas, vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies. Primer de tot agrair a la Sra. Fina Santiago,
portaveu del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el
seu suport. I senzillament només dues pinzellades, no crec que
valgui molt la pena estendre-nos en aquest tema, perquè,
sincerament, el mateix director general d’IB3 per una banda a
la seva compareixença va dir que emetre pelAlícules en castellà
només obeïa a una decisió purament ideològica, no era qüestió
econòmica; i avui diu, a més, avui mateix diu que l’emissió de
sèries en castellà no suposa cap estalvi. 

De vegades hem d’anar un poc alerta i hem de tenir cura que
les qüestions econòmiques, les qüestions de seguretat, no
amaguin altres qüestions. És a dir, no posar davall un
paraigües..., tots hem viscut en nom de la seguretat..., a tots ens
han escorcollat. És a dir, a Espanya posen tres bombes a un tren
i ens fan treure tota la roba als aeroports. Però bé, què hem de
fer? És així per seguretat i tots ho acceptam i no deim res. Per
motius econòmics, ara tothom argumenta motius econòmics.
Quant a l’audiència, jo no crec que sigui l’objectiu de la
televisió autonòmica l’audiència, sincerament no ho crec, és una
opinió personal. És a dir, vostè deu preferir Corin Tellado,
perquè es llegeix més que Joyce, però jo preferesc Joyce que
Corin Tellado. Però això és una qüestió de gustos, no és res
més.

La qüestió de les audiències és enganyosa. Els grans
programes de la televisió nacional tenen molta audiència, alguns
com Sálvame, i jo no crec que diguin res a favor ni de la cultura,
ni del programa, ni de la societat. Per tant, les audiències són
relatives. Allò que ha de donar una televisió autonòmica, al meu
entendre, és cohesió de la societat, suport a la llengua més feble,
que és el català, per moltes qüestions; i això és, des del nostre
punt de vista, el que ha de fer la televisió autonòmica.

Són dos models distints, són dos conceptes distints. Vostè
creu que la televisió autonòmica acompleix els seus objectius.
Nosaltres no creim que sigui oportú que hi estigui al front un
home del partit, no creim que aquesta vegada més incidència de
la llengua castellana, quan en la llengua castellana hi ha
multitud d’opcions, és a dir, és que és incomptable la multitud
d’opcions que té qualcú; en canvi les de català aquí només n’hi
ha una, aquí, no n’hi ha d’altra. Per tant hauríem de fer dins
aquest terreny un esforç de normalització i de comprensió, això
és el que volia afegir.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. 

Passaríem, idò, a la votació de la Proposició no de llei
5775/11. 

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
5775/11.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5776/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a formació del professorat.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5776/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
del professorat. Per defensar la proposició no de llei té la
paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores
diputades, senyors diputats. Aquesta proposició no de llei es va
registrar també fa mesos a rel que la Conselleria d’Educació i
Cultura va deixar sense efecte una convocatòria d’ajuts
econòmics individuals per assistir a activitats de formació
permanent del professorat d’ensenyaments no universitaris dins
el període comprès entre l’1 de setembre del 2010 i el 31
d’agost del 2011. Aquell mateix dia el conseller Bosch també va
deixar sense efecte altres convocatòries amb efectes també
retroactius, però ara el que ens ocupa és aquesta de formació del
professorat. 

La LOE, que és la normativa vigent en aquests moments,
mentre ningú no digui el contrari o algú la vulgui modificar, en
el seu article 102.1 diu que la formació permanent constitueix
un dret i una obligació de tot el professorat, i una responsabilitat
de les administracions educatives i dels mateixos centres. Avui
en dia açò és més important que mai, no només pel que té a
veure amb el perfeccionament professional, sinó sobretot per la
necessitat de tenir una certa preparació en altres qüestions que
són transversals, com per exemple tecnologies de la informació
i la comunicació, els idiomes, etc., matèries en les quals no tots
els professors han sortir ja prou formats en les seves carreres.
Clar que aquí no hem vingut a parlar de si un titulat ha sortit o
no preparat de la seva carrera, és a dir, de la seva formació
inicial, que ja se li suposa, sinó d’aquella formació que ja ningú
tampoc no discuteix que és una necessitat, que és la formació
permanent, i sobretot d’aquells que a la vegada són formadors,
com és el cas dels mestres i del professorat.

En el document base per al pacte social per l’educació hi ha
una definició que em va semblar molt adequada i que diu: “La
formació permanent del professorat ha de servir d’avinença
entre la formació inicial del professorat i les circumstàncies, les
necessitats i els reptes que caracteritzen la funció docent que es
desenvolupa en una realitat social, científica i econòmica amb
ritmes molt accelerats i de canvi”. Jo crec que aquesta definició
s’avé perfectament amb la situació actual. 

Però també per altra banda l’article 103 de la LOE diu que
les administracions educatives han de planificar les activitats de
formació del professorat i garantir una oferta diversificada i
gratuïta d’aquestes activitats, i establir les mesures oportunes
per afavorir la participació del professorat. També açò ens
sembla molt adequat. I en aquesta comunitat autònoma s’havia
fet açò i s’havia planificat un pla de formació permanent del
professorat 2008-2012, un pla que té com a finalitat potenciar
i incentivar la participació del professorat en les activitats de
formació, i preveu amb aquest motiu la concessió d’ajuts
econòmics per a l’assistència a activitats de formació permanent
del professorat no universitari. 

En compliment d’açò s’havien fet diverses convocatòries, i
hi ha aquesta resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia
22 de març de 2011 per a ajuts econòmics individuals per
assistir a activitats de formació permanent que abastava el curs
2010-2011. La convocatòria, que tenia com a requisit que les
activitats formatives s’havien d’ajustar a alguna de les línies
prioritàries d’actuació del pla quadriennal 2008-2012, tenia una
dotació màxima de 20.000 euros i es donava a cada solAlicitant
una quantitat màxima de 400 euros si era un curs presencial, o
de 300 euros si era a distància. Altres condicions també eren
que els beneficiaris no havien d’haver gaudit de la concessió
d’un ajut en el curs anterior, ni havien de tenir cap altre tipus
d’ajut per la mateixa activitat formativa.

Ja era, per tant, una convocatòria molt d’economia de
guerra, si em permeten l’expressió, i com és lògic no era
decisòria per fer o deixar de fer un postgrau o un altre tipus de
cursos, però sí que ajudava a motivar el professorat.

Molts dels professors i les professores ja comptaven amb
aquesta petita quantitat, encara que entraven en els seus plans
els endarreriments en el cobrament; l’administració moltes
vegades ha pagat tard i malament per molts de motius, però mai
del món no es podien pensar que passat el termini que s’havia
donat a la convocatòria per fer els cursos, que era el 31 d’agost
del 2011, aquesta quedaria sense efecte per una ordre del
conseller de 27 de setembre de 2011, que va ser publicada el 18
d’octubre, és a dir, quan ja s’havien fet les despeses i amb uns
efectes molt retroactius.

Consideram que açò no es fa; un pot comprendre que amb
un canvi de govern es baratin aspectes de la gestió, que són
ideològics, però que una convocatòria d’ajuts a la formació del
professorat, que és de 20.000 euros de màxim, té 20.000 euros
la partida, pensam que no, que açò no es fa i sobretot quan és un
partit que governa que s’ha omplert la boca parlant
d’excelAlència i de qualitat, perquè pensam que la formació del
professorat precisament redunda en la qualitat i en l’excelAlència
de l’ensenyament.
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És per aquest motiu que el que es proposa és que el que
quedi sense efecte sigui la resolució del conseller de 27 de
setembre de 2011 que suprimia aquesta convocatòria d’ajuts a
la formació del professorat d’aquell any, que es pagui el
professorat que tenia dret a rebre’ls a l’empara de la
convocatòria esmentada, que es faci la nova convocatòria dins
el primer trimestre de l’any 2012 -em pens que hi ha un error,
que posa 2011, però com és natural no pot ser, hauria de ser
2012-; i finalment que aquestes convocatòries siguin estables.
Jo reconec que no tenim gaire esperances que açò sigui així, que
s’aprovi aquesta proposta, perquè ja també el que hem vist en el
projecte de pressuposts de l’Estat fins i tot es redueix la partida
de formació del professorat en aquests programes de cooperació
territorial, però no obstant això, amb tota la meva bona fe, el
que sí deman és el suport de tots els grups per a aquesta qüestió
que, francament, no és una qüestió econòmica perquè estam
parlant de 20.000 euros.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari, Sra. Rita,
donarà suport a aquesta proposició no de llei. 

Del que vostè ha exposat nosaltres també hem fet un
seguiment cronològic. Efectivament es va publicar en el BOIB
núm. 50 aquesta convocatòria d’ajuda, una convocatòria per tant
pública, dirigida a tots els ciutadans que poguessin accedir a
aquesta subvenció que reunissin els requisits. Un dels requisits
forçats era que fossin professors no universitaris i que
estiguessin matriculats o estiguessin exercint una formació
permanent al marge de la seva titulació, és a dir, no era per
acabar una titulació acadèmica sinó que era precisament per
aquesta formació permanent que recull la llei que vostè ha
esmentat i que a més recull el pla quadriennal 2008-2012, que
encara està en vigor, que encara ningú no ha derogat, i que per
tant són un pla i una llei que estan en vigor actualment. Com
vostè ha dit era una quantia petita, que eren 400 o 300 euros en
dues categories, com a màxim aquestes quantitats, per màsters,
per cursos especialitzats, per congressos, etc. 

Sempre s’ha dit que un dels problemes que tenim a la
comunitat autònoma i en el conjunt de l’Estat a vegades és que
tenim professors molt ben formats en la seva ensenyança
especialitzada però que a vegades els manquen altres tipus
d’habilitats, donat que cada vegada hi ha més diversitat a les
aules i hi ha més dificultats, tal vegada, per poder gestionar
aquestes aules, i això possibilitava, aquesta formació permanent,
que els professors que potser eren molt bons en història, en
química, en física, en atenció a primària o secundària o infantil,
però els mancava formació en psicologia evolutiva, en tècniques
de pedagogia determinades, en gestió de la diversitat, etc., etc.;
i aquest tipus de formació permetia amb aquestes ajudes que
aquests professors, que cada dia s’han de veure a les aules

treballant en una realitat difícil i diversa, cada vegada
estiguessin més formats.

A més són professionals que hem de dir que estaven
motivats, perquè ho feien fora del seu horari de feina, utilitzant
el seu temps lliure, posant part dels seus doblers, perquè el
màxim de 400 euros o de 300 euros no cobria en el 95% dels
casos la totalitat de la quantia que havien posat, per tant gent
motivada, vull dir que qualsevol govern, aquesta gent que està
disposada a utilitzar temps lliure, utilitzar doblers propis d’ella
per a la seva formació permanent, pensam que l’hem de
continuar motivant.

I efectivament, el 12 de setembre del 2011 surt una resolució
del conseller Bosch, del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, que diu que anulAla aquesta convocatòria, que un
el que primer que fa és pensar a veure si ha anulAlat una
convocatòria de 2 milions d’euros, o de 200.000 euros; quan vas
a l’ordre de publicació inicial veus que és un total de 20.000
euros, 20.000 euros, i l’argument que donen en el punt 2 és que,
“després de les eleccions del 22 de maig del 2011, el 20 de juny
de 2011 el nou president de les Illes va nomenar els consellers,
amb la qual cosa va quedar constituït el nou govern, el qual,
atesa la situació de dèficit econòmic financer estructural de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes i la manca
de liquiditat, es veu obligat a prioritzar i atendre les obligacions
pendents de pagament abans d’assumir noves obligacions”, i
deroga aquesta de 20.000 euros, 20.000 euros, per a formació,
per a gent que utilitza el seu temps lliure, per a gent que posa
doblers propis, per a gent que està treballant en el futur dels
ciutadans, per a gent que està..., difícil gestió de la realitat
educativa de la nostra comunitat autònoma, com moltes altres
aules d’altres comunitats autònomes. 20.000 euros es lleven per
a aquesta gent. És inaudit.

Però, miri, al mateix temps que ens diuen això, al mateix
temps que diuen que no hi ha 20.000 euros per poder ajudar a
finançar la matrícula d’aquesta gent, insistesc, que està
motivada i que vol fer bé la seva feina, el Govern de les Illes
Balears per un total de 10.800 euros se’n va dos dies a
BrusselAles, per la meitat d’aquesta quantia se’n va dos dies a
BrusselAles; desplaçament, 5.700 euros; allotjament, 1.935
euros; restaurant, 800 euros; i desplaçament intern a BrusselAles,
2.400 euros. Això són les prioritats d’aquest govern, això és
austeritat. L’austeritat era dir: “miri, no podem anar a
BrusselAles”, en tot cas n’hi va un, a BrusselAles, i no n’hi van
vuit o nou, i aquesta ajuda econòmica a aquests professionals,
que estan motivats, que volen fer feina, que volen fer bona
feina, es manté. Això és una decisió política. El nostre govern
va prendre la decisió de deixar aquesta ajuda econòmica sense
efecte però va viatjar a BrusselAles per valor de 10.000 euros dos
dies, dos dies. 10.000 euros, 10.000 euros i busques.
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Per tant el nostre posicionament davant aquesta proposició
no de llei serà que efectivament hi donarem suport perquè en
política s’han de prendre decisions i s’ha de prioritzar, i al
mateix temps, amb cinc dies de diferència, pràcticament, que
sortia aquesta llei publicada el nostre govern se’n va anar amb
un 50% de la quantia d’aquesta llei, d’aquesta subvenció que
retira, a fer un viatge. Per tant nosaltres pensam que hi ha
doblers en aquest moment a la nostra comunitat autònoma per
mantenir aquests cursos, com vostè assenyala a la seva
proposició no de llei, i per retornar a les persones que varen fer
aquesta solAlicitud la quantia que els corresponia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i Garcías, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
ja sé que 10.000 euros, per exemple, o 20.000, per a un pacte de
progrés que no paga és poc, que és poquíssim.

(Algunes rialles)

Jo ho entenc, jo conec un sindicat que li deuen 11.000 euros
fa dos anys de formació del professorat, precisament, però, clar,
és que no és res, és que tanmateix si no es paga... Ho entenc.

Després una altra cosa. Coneixen vostès el fons social dels
funcionaris?, dels mestres? Els mestres podem estudiar una
carrera, podem estudiar unes assignatures i se’ns paga entre 300
i 400 euros cada any; per tant ja tenim aquesta part coberta.
Segona cosa... Sí, sí.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Diputada. Deixi parlar la diputada que està
parlant.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, existeix el fons social, o fins ara ha existit, ara no ho sé
perquè som diputada, però tot el temps que he estat mestra em
donaven un tant si aprovava les assignatures; evidentment si les
repetia, no, i les treia amb bones notes.

I després no sé si coneixen els CEP...

(Més remor de veus)

No sé si coneixen els CEP. El CEP és el centre
d’ensenyament del professorat. Evidentment si es fan classes de
jardineria en el CEP no ens servirà per a l’atenció a la diversitat,
però un CEP ben gestionat, on es fan classes d’atenció a la
diversitat, perfectament hi poden anar els professors i no ens
costa ni un duro, bé, no ens costa, ens costa menys. D’acord.

La formació permanent del professorat és un dels eixos de
la docència, i tal com diu la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, en el seu article 102.1, constitueix un dret i una
obligació per a tot el professorat i una responsabilitat per a les
administracions educatives i per als mateixos centres. És vera,
com han dit vostès, que hi va haver el 18 d’octubre del 2011, el
BOIB publicava la resolució del conseller d’Educació, Cultura
i Universitats de dia 27 de desembre del 2011, per la qual es
deixa sense efecte la resolució del conseller d’Educació i
Cultura del dia 22 de març del 2011 per la qual se convoquen
ajuts econòmics individuals per assistir a activitats de formació
permanent del professorat d’ensenyament no universitari dins
el període comprès entre l’1 de setembre del 2010 i el 31
d’agost del 2011. El fet segon d’aquesta resolució diu que
després de les eleccions, com bé ha dit la Sra. Santiago, del 22
de maig del 2011, el 20 de juny del 2011 el nou president del
Govern de les Illes Balears va nomenar els consellers, amb la
qual cosa va quedar constituït el nou govern, el qual, atesa la
situació de dèficit que ens va deixar el pacte de progrés, el forat
que ens va deixar el pacte de progrés amb les seves festes,
economicofinancer estructural de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la manca de liquiditat,
es veu obligat a prioritzar i atendre les obligacions pendents de
pagament abans d’assumir noves obligacions, és a dir, hem de
pagar tot el que es deu, inclosa la formació del professorat,
perquè la formació del professorat va quedar enlaire, no es va
pagar; no es va pagar a les persones a les quals encara se’ls deu,
vull dir que actualment encara se’ls deu i s’està pagant poquet
a poquet. És a dir, primer de tot paguem el que es deu i després
ja posarem noves convocatòries.

Una de les obligacions de l’administració i dels gestors
públics és el compliment dels principis de prudència financera
-és que això em sembla que no ho entenen- de transparència i
d’eficiència en la gestió i en l’assignació de recursos, i més en
un moment com és el moment en el qual es va decidir suspendre
els ajuts i l’assistència a activitats de formació permanent del
professorat.

No ens agrada, no agrada al Govern suspendre res, no li
agrada augmentar les ràtios, i això ja ho dit cinquanta mil
vegades; no ens agradar augmentar les hores lectives, però,
senyors, són conscients del forat que varen deixar?, són
conscients del dèficit que d’un 6 de sobte, d’un dia per l’altre,
ens va passar a un 8? En són conscients? Són conscients dels
milions, dels 4.500 milions que devem aquí en aquesta
comunitat autònoma? És que a mi em pareix mentida, perdonau
però em pareix mentida aquest tipus d’oposició que s’està fent.

L’obligació de prioritzar implica prendre decisions difícils
com aquesta. No de bades va ser el resultat d’una anàlisi
rigorosa de la situació. El conseller sap perfectament què és una
formació permanent del professorat i la necessitat de la
formació permanent del professorat, però és que no queda altre
remei, de les necessitats i dels recursos disponibles, i de la tria
entre lluitar contra el fracàs escolar i l’abandonament prematur,
la millora de la qualitat educativa i els ajuts a l’assistència a
activitats de formació permanent. A més no deixam enlaire els
professors, torn repetir que els professors tenen el fons social,
que veurem com queda, i després per altra part hi ha els CEP, no
és que quedin sense formació els professors.
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És clar que s’ha de triar sacrificar el darrer, no ens queda
altre remei, encara que si hagués estat possible no s’hauria triat
res i s’hagués mantingut tot fins ara. Tant de bo ho haguéssim
trobat tot pagat i no haguéssim trobat aquest desastre de deutes
i així haguéssim pogut continuar amb la formació.

La formació permanent del professorat és un dret, però
també és una obligació, l’administració ha de poder valorar quin
equilibri ha de mantenir entre la seva obligació de mantenir,
perdoni, aquests ajuts com a incentius i la responsabilitat del
professorat a l’hora de decidir si s’ha de seguir formant, amb
ajudes o sense. En qualsevol moment la valoració és difícil i
més a un moment com l’actual de crisi socioeconòmica, en la
qual la tria és exclusiva i intervenen factors purament
econòmics, no hi ha disponibilitat per donar resposta a tot.

Ens sap molt de greu, al Govern li sap moltíssim de greu,
però no pot ser, no n’hi ha més i allà on no n’hi ha no n’hi
cerquin. I el que no farem serà endeutar-nos perquè ens
intervenguin, això sí que de cap de les maneres.

Bé, per finalitzar i per a la postura, jo l’únic que li volia (...),
Sra. Rita, és que no podem donar suport ni al primer ni al segon
punt d’aquesta proposició no de llei, no seria lògic ni coherent;
però sí que li volia demanar si a la tercera si és 2012, és a dir, si
ni tan sols és 2011, 2000 ..., perquè ja el primer trimestre del
2012 ja l’hem fet efectiu, per tant seria el primer trimestre del
2013.

Seria el primer trimestre d’enguany, del que ja ha passat?
Perquè ara som al gener, febrer, març, ja ha passat el primer
trimestre del 2012.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, jo podria dir, segons ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, senyora, esperi el seu torn. Acabi la seva
intervenció i així serà més ordenat, si li pareix.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

És a dir, la pregunta és si és el primer trimestre del 2013. I
hi afegiríem, donaríem suport al tercer i al quart punt “sempre
i quan la disponibilitat pressupostària i la situació
socioeconòmica així ho permeti”.

I si em permet dir-ho, i esperam que sigui ben prest, que
aquesta situació econòmica ens permeti donar totes les ajudes
possibles. Simplement fins aquí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. I ara, Sra. Rita, si vol fer ús de la
paraula per aclarir els termes de la proposta del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Però abans, si no li
importa faré un poc de rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, vostè té la paraula, pot emprar el torn com vulgui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Faré un poc de rèplica a les paraules de la diputada que m’ha
precedit en l’ús de la paraula.

I li volia dir que, bé, primer que agraïm, Sra. Santiago, el seu
suport, i que, efectivament, jo també pens que no és una qüestió
de doblers.

I quant que nosaltres no hem pagat, doncs jo crec que
anàvem pagant, més o menys, els que no han pagat en absolut
des del mes de juny són vostès, que han paralitzat l’economia
d’aquesta comunitat autònoma. I en aquest cas, no és que no
hagin pagat, és que ni pagaran perquè el que han fet és treure la
convocatòria directament. I vostè dirà el que vulgui, però des
del mes de juny en aquesta comunitat ningú cobra i els que no
paguen són vostès, amb aquestes, en segons quines coses,
perquè amb altres sí que han pagat, perquè 10 milions d’euros
pagats a Acciona, açò és pagar; haguessin pogut pagar 300
euros a cursos de professorat.

A més, jo crec que no és una qüestió efectivament de
doblers, perquè a vostès no els preocupen els doblers, jo crec
que el que no els preocupa és ni la formació del professorat, ni
tan sols pens que els interessi l’educació; perquè per qüestió de
doblers no ho és, perquè què ens costarà la implantació de la
lliure elecció de llengua per al primer curs amb una ordre que
han tret o un esborrany, que ni tan sols se sap com ho han de fer,
perquè no queda clar; ni quants fillets s’hi poden acollir, ni res
de res, què costarà?

Què li pot costar al conseller, què ha costat, mira, deuen un
viatge a la Sra. Santiago, però què ha costat que sis persones
se’n vagin a Suïssa, ara, a un país que no té res a veure amb la
nostra situació? Que no hi ha anat cap tècnic a acompanyar,
perquè dius després és per aplicar aquí, però no hi ha anat cap
tècnic, només hi han anat tècnics, en tot cas, de comunicació,
llegia a un diari que hi han anat tres tècnics de comunicació a
Suïssa, ...

(Remor de veus)
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... a assabentar-se de l’aplicació del plurilingüisme; què costarà
açò? Què va costar el viatge a Islàndia que van fer fa dues
legislatures i que he sentit comentar moltes vegades a vostè
aquí? Per tant, no és qüestió de doblers, vostès no han tingut
mai unes experiències massa estalviadores en aquesta comunitat
autònoma.

En canvi, treuen ara unes convocatòries, per exemple, per
açò dic que no és qüestió de doblers, he vist una convocatòria de
cultura per a l’euroregió, de 250.000 euros. He vist una altra
convocatòria per a la FELIB de 230.000 euros; tampoc no és
que faltin doblers, dic jo, l’interventor haurà donat autorització
a aquestes subvencions, per tant, parlam de 20.000 euros, però
aquest com és formació del professorat, com és educació de ver,
doncs aquesta es veu que aquí ja no els interessa tant.

Per tant, jo el que dic és una qüestió de voluntat política, és
una qüestió de prioritzar, i aquest govern, tant l’estatal com
també el de la comunitat autònoma, el que elegeix és fer-nos
retrocedir en educació almanco 30 anys i açò és el que es veu
amb aquests mesos de Govern. Però bé, si fos, però que no és
només en educació, anam per enrera en economia també, vostès
que se la donen de tants bons gestors, que sembla que els altres
no sabem res, doncs es veu que vostès no saben que de vegades
el dèficit públic no és qüestió de gastar sinó que és qüestió de
baixades d’ingressos no previstes, i açò els pot passar també a
vostès i els passarà perquè han entrat en recessió. O sigui que és
molt probable que també els passi i després el que direm i dic,
com és que s’han anat de festa a Suïssa? Serem nosaltres.

Per tant, vostès amb aquest tipus de política que fan no
només fereixen l’educació sinó que paralitzen, a més,
l’economia d’aquest país, i açò ho pagarem tots molt car.
Darrerament, ja que diuen que nosaltres no sabem res
d’economia, ens hem de fixar en els diaris i el que diuen els
altres, que ja avisen que estan paralitzant l’economia, que no
només és qüestió d’anar al dèficit zero, sinó que també s’han de
fer polítiques d’animar l’economia d’un país. Per tant, ja
veurem què és el que passarà d’aquí a final d’any, que jo, tant
de bo no passi el que s’està veient que ens dirigeixen en aquest
país, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, hauria d’anar acabant perquè se li esgota el temps
i encara no m’ha dit si accepta les propostes del grup.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, Sra. Presidenta, té raó, Sra. Presidenta, és que açò
dóna per molt.

Quant a les propostes, de la primera proposta nosaltres no
estam d’acord que sigui el primer trimestre del 2013, sinó sí que
acceptaríem que fos “el segon trimestre del 2012", evidentment,
el segon trimestre del 2012.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No, un segon, que acabi, anem per torns perquè, si no, no
acabarem el debat.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

I del punt quart, és donar estabilitat a la convocatòria d’ajuts
per a la formació permanent durant tota la legislatura.

Bé, dir, posar “sempre que l’economia ho permeti” açò és
com no dir res i nosaltres amb aquest no hi estaríem d’acord.
Vull dir que estaríem d’acord només amb el punt 3, si diu
“segon trimestre del 2012".

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, perquè ens aclarim tots, el punt 3 quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar novament, dins el segon trimestre del 2012
-seria el que canviaria-, la línia d’ajuts a activitats de formació
permanent del professorat d’ensenyament no universitari”. Seria
així, Sra. Aguiló?

Bé, és a dir, voldria redactar com és la seva proposta?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, és a dir, hem de tenir en compte que hi ha dues errades
materials, no? Havia dit “primer trimestre del 2011" i ara ha
canviat a “segon trimestre del 2012", per tant hi ha dues errades
materials.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, però, sí ho pot dir després ...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

No, nosaltres volíem posar “donar suport al tercer i al quart
punt sempre i quan la disponibilitat pressupostària i la situació
socioeconòmica així ho permeti”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, vostè acceptaria aquest afegitó o en principi vostè
diu que no accepta, aquest afegitó seria per als dos punts, a més
de la rectificació, sí, sí, a més amb “sempre i quan la situació
econòmica ...”? Sra. Rita, vostè acceptaria això?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

En un principi vull deixar clar que no hi ha dues errades
materials, que n’hi ha una, una perquè quan es va publicar la
proposició no de llei era el desembre, vull dir que no, és una
errada.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò queda clar, quedaria corregit el segon trimestre, però
vostè acceptaria el que diu la portaveu del Grup Popular, afegir
aquests dos afegitons de “sempre i quan la situació econòmica
ho permeti”?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ho acceptaria en el segon punt, en el quart punt, vaja.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, en el punt 4 o en el punt 3, perdoni?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Al punt 4. No.

LA SRA. PRESIDENTA:

No ho accepta?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val. I al punt 3, tampoc m’ha dit?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdò, no, en el punt 4 ho accept.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen que facem un recés d’un segon, si ho volem aclarir?
Fem un recés de deu segons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, reprenem la sessió. Sí, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. No, no ho acceptarem, perquè açò és com no dir res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò vostè no acceptaria aquest afegitó. Doncs, no fa falta que
facem votació separada?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 5776/11, faríem votació conjunta.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5776/11.

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



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 15 / 26 d'abril del 2012 207

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


