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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No hi ha cap més substitució?

Idò passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 3895, 4493 i
4495/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3895/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb l'Institut
Obert de Catalunya (IOC).

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 3895/12, de Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni amb l’IOC, té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador i
Guzman, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats,
aquesta proposició no de llei es va presentar el passat mes de
maig, quan va sortir en els mitjans i mitjançant correus
electrònics que tots els diputats crec que varen rebre dels
alumnes que estaven cursant la modalitat on line d’FP amb un
conveni amb l’Institut Obert de Catalunya. Es tracta de 327
alumnes que cursaven aquesta modalitat perquè a les Illes
Balears només tenien la possibilitat d’accedir a 7 especialitats
adaptades a l’opció telemàtica.

Aquest entorn educatiu permet la comunicació entre
estudiants, veure els materials didàctics, i l’únic compromís que
es demana és fer un bon ús d’aquest sistema i connectar-se
habitualment a aquests entorns virtuals. Aquesta és una opció
que permet una formació a distància a persones que per la seva
feina o situació familiar necessiten estudiar a distància, sense
horaris, seguir formant-se al llarg de la seva vida, estar al dia
professionalment, formar part d’un colAlectiu educatiu,
completar els estudis de manera flexible i personalitzada,
estudiar fora de l’entorn, i totes aquestes circumstàncies
permeten flexibilitzar l’oferta educativa fent-la compatible amb
totes aquestes opcions.

És una opció que és molt valorada per estudiants que estan
fent feina o que han de conciliar la vida familiar amb la laboral,
però també té una sèrie d’avantatges que són apreciats; per
exemple, les persones que pertanyen a una família nombrosa de
categoria especial no paguen, les persones que tenen una
discapacitat del 33% o superior legalment reconeguda tampoc
no han de pagar, les persones víctimes d’actes terroristes i els
seus cònjuges i els seus fills tampoc no paguen, i sobretot les
persones sotmeses a mesures privatives de llibertat tampoc no
han de pagar. Consideram que són beneficis afegits als estudis
on line que també fan que tenguin una gran acceptació.

El conveni signat entre la Conselleria d’Educació i l’Institut
Obert de Catalunya permetia, com he dit abans, a 327 alumnes
durant el darrer curs escolar poder-se formar en aquesta
modalitat, i fer els exàmens a la seva illa d’origen, a Mallorca
a l’institut Politècnic, a l’institut Pasqual Calbó i Caldés de
Maó, i a l’institut Isidor Macabich d’Eivissa, i a l’institut de
secundària Marc Ferrer de Formentera. D’aquesta manera
aquests alumnes evitaven haver de fer el trasllat a Barcelona
durant un parell de dies amb les despeses que això comportava.

Però el dia 17 de maig, nou dies abans de finalitzar el curs
escolar, la Conselleria d’Educació va comunicar que no
renovava el conveni amb l’IOC i que aquests alumnes a partir
d’aquell moment s’havien de traslladar a Barcelona a fer els
exàmens quatre vegades durant el curs. Sabem que els alumnes
matriculats varen solAlicitar a la conselleria que mantengués i
que reconsideràs la ruptura d’aquest conveni per l’elevat cost
que això suposa per a ells, i que la resposta ha estat negativa.

Volem fer una menció especial a l’oferta educativa de la
comunitat de les Illes Balears, de la conselleria de les Illes
Balears, que ofereix la meitat de les especialitats que té l’IOC;
per exemple, no ofereix assistència a la direcció superior, no
ofereix secretariat, no ofereix gestió comercial i màrqueting, no
ofereix gestió de vendes, no ofereix desenvolupament aplicat a
les multiplataformes. La conselleria no ofereix la prevenció de
riscos laborals, ni les cures d’auxiliar d’infermeria, ni l’atenció
a les persones dependents, ni l’atenció sociosanitària. La
impartició d’aquestes especialitats que superen l’oferta
educativa de les Illes Balears és el motiu pel qual l’Institut
Obert de Catalunya té una demanada de 327 persones a les
nostres illes. Per tant nosaltres mantenim i donam suport a la
reivindicació d’aquests alumnes perquè la conselleria mantengui
aquest conveni amb l’IOC i que no posi entrebancs a la
formació on line d’aquestes persones, que es veuran en
l’obligació de deixar la formació professional, els estudis, en el
cas que no puguin examinar-se en el seu lloc de procedència.

Pensam que en aquest moment de crisi, en una comunitat
com la nostra que té quasi 80.000 persones sense feina, amb
unes expectatives d’ocupació molt baixes, consideram que la
no-renovació d’aquest conveni agreujarà encara més les
possibilitats d’ocupació de moltes persones que tenien aquesta
única via formativa al seu abast, per la qual cosa mantenim la
proposició no de llei, a pesar que el conveni no s’hagi renovat,
que no s’imparteixi aquesta possibilitat, però creim que la
conselleria hauria de fer un esforç importantíssim a l’hora de
poder tornar a fer el conveni amb l’IOC.

L’educació és una prioritat, i si hi ha un deute de 60.000
euros per aquest motiu, perquè s’han impartit aquestes
ensenyances on line, la conselleria hauria d’assumir el seu
pagament d’una manera planificada, que no suposés cap trasbals
ni augment del dèficit a les Illes Balears; estam parlant de
20.000 euros anuals, i aquesta hauria de ser la prioritat. Estam
parlant de 20.000 euros anuals, i per aquest motiu aquests
alumnes no podran cursar els seus estudis de formació
professional on line. Crec que és una responsabilitat de part de
la conselleria poder garantir que aquesta formació professional
en línia que la conselleria no dóna ni ofereix, la puguin cursar
aquests alumnes mitjançant els convenis amb l’IOC. Per tant
mantenim les dues propostes a la nostra proposició no de llei.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat el Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Prenc la paraula bàsicament per
donar suport a aquesta iniciativa del Grup Socialista. També des
del nostre grup vàrem fer, tan bon punt com va transcendir
aquesta rescissió del conveni en el mes de maig, en la qual
s’apuntava d’una manera que no s’havia vist venir que no es
renovaria aquesta oferta, la nostra protesta i demanàvem una
reconsideració de la conselleria que no ha arribat. Al final tots
els missatges que s’han apuntat a favor de l’educació on line i
l’educació en formació professional i en formació de tota mena,
en aquest sentit ocupacional, que creim que es pot subscriure
per tots els grups, forma part del discurs que tots mantenim,
però després ens trobam amb anuncis com aquest que nosaltres
entenem que el contradiuen flagrantment. 

Com s’ha apuntat és una oferta que no està duplicada,
malgrat que pel seu cost fins i tot això hauria de ser un tema
menor, sinó que hi ha una part de l’oferta que fa l’IOC que no
està garantida per altres camins a les Illes Balears, i el cost és
relativament baix, estam parlant de pagar el trasllat, de poder
mantenir els exàmens a cada una de les illes en comptes
d’haver-se de desplaçar per fer-los a Catalunya, i per tant és
realment una cosa assequible que evidentment, si no la pren el
Govern, senzillament l’hauran de tenir els alumnes, tots aquells
que no decaiguin ja en la seva empenta per seguir aquests
cursos. 

(...) com s’ha apuntat són cursos amb preus molt
assequibles, els generals ho són i més encara els que estan amb
preus especials, i creim que després d’aquest anunci del ministre
que té doblers fins i tot per donar a la privada per justificar
escoles en llengua catalana, ikastolas, en castellà, perdonau, a
les Illes Balears, doncs resultat sorprenent que no hi pugui haver
una xarxa, que no hi hagi doblers suficients com per poder
garantir aquesta oferta on line de qualitat a les Illes Balears, tret
que l’anticatalanisme ja arribi a un punt d’obsessió obcecada
absurda, que com que parlam de l’Institut Obert de Catalunya
hagi estat aquest el detonant que hagi duit el nostre govern a
aquesta actuació, cosa que ni ens haguéssim plantejat,
francament, fa uns anys jo crec que ningú no hagués dit una
frase com aquesta en aquest parlament, però avui, amb anuncis
continus i diaris en aquesta línia, fins i tot és la sospita més clara
que podem tenir de tallar qualsevol tipus de relació i de contacte
amb la societat catalana, que està empestada d’autoafirmació,
d’autoafirmació nacional.

Creim que la manera de resoldre aquest tipus de malentesos
és tornant enrere aquest error del Govern, senzillament
recuperar tot allò que funciona, i fer cas als anglesos en aquella
frase que, allò que no està espenyat, no ho arreglis, i aquest
acord no estava espenyat, no calia que ningú l’arreglés. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada la Sra. Rosa María Bauzá i Colom per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
decisió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de
deixar de ser seu de la plataforma de formació professional a
distància de la Generalitat de Catalunya ve motivada bàsicament
per l’actual situació socioeconòmica, i també per la decisió de
potenciar una plataforma pròpia de formació professional a
distància en colAlaboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura
i Esports.

Una de les peculiaritats de l’acord amb l’Institut Obert de
Catalunya és la condició d’alumnes del sistema educatiu català
dels alumnes que segueixen ensenyaments en aquest institut.
Tot i fer-ho des de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aquest fet implica, a més, que els currículums i els itineraris
formatius són els corresponents a Catalunya, i no a les Illes
Balears. 

Per altra banda el sistema i el procediment d’avaluació és
insostenible econòmicament, tenint en compte que l’IOC avalua
fins a quatre vegades cada any i que quan es va signar l’acord
no es va resoldre adequadament aquesta qüestió, i a més els
anteriors gestors educatius no van preveure el seu finançament.
El panorama que els actuals gestors econòmics es van trobar en
arribar ara, primer, que no hi havia fons, que no s’havia pagat
l’any anterior i que, a més, el curs actual, el 2011-2012, ja
s’havia iniciat i l’IOC matriculava alumnat de les Illes Balears
sota el paraigua d’un acord que no havia de continuar. Els
actuals gestors, els quals evidentment no signen convenis que
no poden pagar ni per als quals no tenen fons, van acordar amb
l’IOC mantenir l’acord el curs actual, però no renovar-lo en els
anys vinents, tal i com ha succeït ara.

Per altra banda les Illes Balears ofereixen ensenyaments de
formació professional a distància des de la Plataforma Nacional
de formació professional a distància amb el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports, i la previsió és poder oferir més
cicles formatius, sempre segons disponibilitat pressupostària. 

Afirmar que l’IOC és l’única opció d’ensenyament a
distància a les Illes Balears és demostrar el desconeixement en
aquesta matèria. El primer símptoma d’aquest desconeixement
és oblidar que l’IOC continuarà oferint els seus ensenyaments
a les Illes Balears, per tant l’oferta continuarà, i aquelles
persones que així ho decideixin podran matricular-s’hi i seguir
els seus ensenyaments. El segon símptoma d’ignorància és
oblidar que a les Illes Balears els alumnes matriculats en els
ensenyaments de l’IOC són 300, però els alumnes matriculats
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a la Plataforma Nacional d’FP són 850, gairebé el triple. El
tercer símptoma és creure que els alumnes són iguals a efectes
administratius, i no és així; els alumnes de l’IOC són alumnes
catalans i, com a tals, computen a Catalunya, però els de la
Plataforma Nacional d’FP són alumnes de les Illes Balears a tots
els efectes, compten com a nostres i segueixen els currículums
que des d’aquí s’han establert. Un quart símptoma és no ser
conscient del fet que els ensenyaments de l’IOC s’articulen a les
Illes Balears des de quatre centres, mentre que els de la
Plataforma Nacional d’FP ho fan des de set centres.

La conjuntura actual obliga els gestors públics a emfatitzar
el compliment dels principis de prudència financera, de
transparència i d’eficiència en la gestió i en l’assignació de
recursos, però també els obliga a garantir els recursos suficients
per entendre les necessitats de formació d’aquells colAlectius
que no poden integrar-se en el sistema educatiu presencial. En
aquest sentit l’IOC és un mitjà de reconegut prestigi, però també
ho és la Plataforma Nacional d’FP, i entre els colAlectius abans
esmentats és més acceptada i reconeguda la Plataforma
Nacional d’FP; n’hi ha prou a veure la matrícula d’un i l’altre.
Per tant és lògic que des de la Conselleria d’Educació es
prefereixi l’opció pròpia, tant i més tenint en compte les
peculiaritats de l’IOC pel que fa a adscripció de l’alumnat i a
currículum.

Aquells ciutadans de les Illes Balears que optin per
continuar els seus estudis d’FP a distància a l’IOC ho podran fer
sense problema. Si, pel contrari, opten per prosseguir a la
Plataforma Nacional d’FP, podran matricular-s’hi en les
mateixes condicions que els altres alumnes, i fins i tot optar a
les convalidacions dels mòduls formatius als quals tenguin dret.

Per tant no podem donar suport a la proposició no de llei en
cap dels seus dos punts, atès que, en paraules de la mateixa
exposició de motius del grup que presenta la proposició no de
llei, el Govern de les Illes Balears ha de vetllar per tota la
ciutadania. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula, Sra. Obrador?
Idò té com a màxim cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. He de dir, en referència a l’exposició que fa
el Partit Popular, la portaveu del Partit Popular, que la situació
actual econòmica impedeix mantenir una despesa de 20.000
euros perquè 320 alumnes, o 27 alumnes, puguin cursar estudis
d’FP que la conselleria no ofereix, em sembla una burla si tenim
en compte que la conselleria sí té 500.000 euros per
subvencionar una escola privada que segrega nins i nines i que
està situada a un lloc on té cap tipus de demanda, enmig d’un
camp d’ametllers.

(Remor de veus)

Per a això sí que hi ha doblers, per a això sí que hi ha
doblers, per concertar escoletes d’educació infantil que no tenen
cap tipus de demanda a la zona on estan ubicades. 

I també la Conselleria d’Educació té doblers per pagar
cursos d’anglès a Irlanda amb allotjament a hotels de luxe,
pagant 65.000 euros d’una factura per allotjament. Per a això sí
que té doblers. 

Això es tracta de prioritzar, i vostès no són gestors polítics,
vostès són polítics que decideixen, no són gerents que han de
presentar i quadrar nombres, vostès han de triar i han de decidir
cap a on volen anar, i vostès no volen anar cap a afavorir i
garantir la formació professional, a pesar que la LONCE, que
vostès publiciten tant, diu expressament que la formació
professional és el futur, que la formació professional augmentar
l’ocupació dels estudiants, que la incorporació generalitzada de
les TIC al sistema educatiu permetrà personalitzar l’educació
adaptant-la a les necessitats... Per això per a vostès la LONCE
és paper banyat, perquè aquí en el moment que han d’aplicar
això, no ho apliquen. Per tant és aquí on es demostra cap a on va
el Partit Popular i quin és el model del Partit Popular.

L’oferta. L’oferta que vostè diu que és adequada i que dóna
sortida a tota la demanda, jo li diré que no. Cures auxiliars
d’infermeria, ni una sola plaça vacant, ni presencial ni en línia
perquè no existeix. Atenció a les persones dependents, ni una
plaça vacant ni presencial i no existeix l’oferta en línia. Atenció
sociosanitària, ni hi ha oferta presencial ni hi ha oferta en línia.
Per tant no em digui que l’oferta de la conselleria abasta i arriba
a tota la demanda que voldria la gent en formacions que es
necessiten. Perquè en gestió administrativa, que és una de les
ofertes que sí estan en línia, jo li puc dir que hi ha més de 150
places vacants presencials. A instalAlacions elèctriques hi ha
oferta presencial i en línia, hi ha més de 100 places vacants
presencials. A sistemes microinformàtics que hi ha oferta
presencial i en línia no hi ha demanda i vostès és el que
ofereixen. Aquestes són les tres especialitats de gran demanda
que ofereixen en línia, és que ni tan sols cobreixen les places
que tenen vacants. Per tant, s’han d’adequar a la demanda real
i a les expectatives laborals que generen les especialitats i posar-
les a l’abast de la gent. I ja li dic jo que no ho estan fent, perquè
tenen nou especialitats que no donen en aquests moments i
tenen alumnes de formació professional en línia de les illes
menors, Menorca, Eivissa i Formentera i de Mallorca, que
hauran d’anar a Barcelona, pagant de la seva butxaca el
desplaçament i l’allotjament. Això és restringir l’educació,
l’accés a la formació dels ciutadans de les Illes Balears.

Per tant, és una decisió política que representa molt bé el
model educatiu del Partit Popular.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

Per tant, són 5 vots a favor, 9 vots en contra. En
conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei RGE
núm. 3895/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4493/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport als equips
directius i comunicació fluïda entre la Conselleria
d'Educació i els centres.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
4493/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als
equips directius i comunicació fluida entre la Conselleria
d’Educació i els centres. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Sra. Esperança Marí, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. M’hauria
agradat molt que a l’hora de presentar aquesta PNL no hagués
fet falta, perquè és d’aquestes PNL que es fan en un moment
determinat perquè hi ha una necessitat, però després aquesta
necessitat per part del Govern, o per part del Parlament es pot
solucionar i per tant, aquestes proposicions cauen en desús i són
retirades. Torn a dir que vaig estar a punt de fer-ho, però una
vegada més l’actualitat ha tornat posar damunt la taula el tema
de les relacions en aquests moments, de les actuacions d’aquesta
actitud que es presenta envers allò que són els equips directius,
allò que són els professionals dels centres educatius de les Illes
Balears.

Sí que és cert que per part de la Conselleria d’Educació i la
comunicació aquest principi de curs no ha estat fluida com seria
desitjable, però va solucionar algunes de les mancances que
s’havien produït a finals del curs passat. Però és clar, si per una
part la comunicació comença a ser fluïda d’alguna manera, però
per l’altre costat ens trobam que el Govern de les Illes Balears
i dirigents del Partit Popular, amb tota una sèrie de
manifestacions, tornen empitjorar aquesta comunicació, la
decisió és mantenir-la i veure si d’alguna manera es poden
reconduir aquestes actituds. 

Entenem que l’escola d’estiu, com vàrem parlar en el plenari
de la setmana passada, entenem que aquesta escola d’estiu de
les joventuts del Partit Popular que es va celebrar a Eivissa, amb
la presència del director general d’Universitats, el Sr. Miquel
Deià, i també de la diputada Ana Aguiló, varen deixar caure una
afirmació, com a mínim així ho recullen els diaris de l’illa, i
deia que si no vas per les seves, en referència als equips
directius, et poden fer la punyeta, et fan la vida impossible, etc.
Jo pens que això és inacceptable.

(...) en una situació com l’actual, on els equips directius dels
centres mereixen tot el respecte d’aquest món i tot el suport del
Govern, aquest tipus d’afirmacions no crec que siguin les
correctes. Per respecte, només que sigui per un respecte que es
diu totalment imprescindible, per un respecte que es diu
totalment primaris, bàsics, de gent educada, ja només per això,
aquest tipus d’afirmacions no hi haurien de ser i més en aquesta
situació. Perquè no n’hi hauria prou, perquè dirigir un centre és
molt agraït en temps de bonança, en temps de recursos, però en
aquests moments és molt ingrat quan has d’intentar administrar
dins la misèria en què ens movem o en què es mouen els centres
educatius.

Per tant, perquè cobreixi aquesta misèria en què estan
funcionant els centres educatius i així ho fan de bona voluntat,
és perquè es té consciència de la importància que té l’educació
per al futur de les Illes Balears, per al futur d’aquest país, si no
els agrada “país”, poden llegir “província”. Però és per al futur
dels joves, de les alAlotes que viuen en aquestes illes.

Per tant, jo demanaria respecte per a tots aquests
professionals. És una tasca silenciosa, és una tasca molt
abnegada i que només es pot dur amb un mínim d’èxit si al
darrere hi ha el suport de l’administració amb totes les seves
conseqüències. I s’estalvien tipus d’afirmacions gratuïtes que no
porten enlloc.

Per tant, el primer punt d’aquesta proposició no de llei és
des del meu punt de vista elemental, es demana que el Govern
doni suport als equips directius dels centres d’ensenyament de
les Illes Balears, es reconegui la seva tasca, especialment a
l’hora d’administrar una situació crítica per a tothom, com la
que s’està patint aquests anys en aquestes circumstàncies.

En segon lloc crec que el Govern ha de comprometre’s amb
el manteniment de l’estructura dels equips directius, tenint en
compte les circumstàncies actuals amb la incertesa permanent.
I per què dic aquest segon punt? Si s’apliquen les ràtios, allò
que tants de grups, determinats càrrecs directius, però no
centren la variable de la complexitat de l’alumnat, o la
complexitat dels grups i creen desequilibris dins els centres
educatius. M’explic. Normalment els centres de secundària
tenen un cap d’estudis i dos adjunts, i dic normalment, no dic
sempre, els agrairia una mica de silenci.

Per tant, què passa? S’ajunten aquests cap d’estudis segons
el nombre de grups que tenen els centres educatius. Des del
moment que les ràtios han pujat, el nombre de grups s’ha reduït
en els centres educatius, però no el nombre d’alumnes. Què vull
dir amb això? Que un centre de secundària que tengui 7 primers
d’ESO, com trobam en molts de centres de secundària
d’Eivissa, que és una barbaritat, però bé, hi són, i s’han vist
reduïts perquè per exemple els batxillerats s’han concentrat i hi
ha menys batxillerats i per tant, hi ha menys alumnes, què ha
passat? Tots han perdut com a mínim un càrrec directiu. Però
clar, la massa d’alumnes, els 700 alumnes són allà dins, i n’hi
ha 400 d’aquests, com dic jo, que tenen les pujades hormonals
de 13, 14 i 15 anys i hi són tots. 
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Per tant, les directives es troben que han de fer front encara
amb menys condicions, no hi ha les condicions econòmiques,
les condicions del personal de neteja, etc., sinó que també els
mateixos equips directius s’han vist reduït en el seu nombre. I
és senzillament que el Govern tengui en compte que encara que
hi hagi menys alumnes, si la complexitat del centre ho
requereix, que es mantenguessin aquests segons adjunts, que
són molt necessaris i així s’ha demanat. Aquest seria el segon
punt.

Quant el tercer punt, tenc la sensació de fer-me pesada,
perquè n’hem parlat moltes vegades, millorar la comunicació.
He posat exemples abastament en preguntes en els plenaris,
n’hem parlat també en el plenari, però ho torn dir. La
comunicació entre la conselleria i les directives dels centres
educatius és fonamental, ha de funcionar sense cap tipus
d’entrebancs, quan més difícil sigui la situació a gestionar i per
tant, comunicar-se bé, que sàpiguen, i més en aquests moments
de grans canvis dins el món educatiu, és un element
imprescindible; i sí que aquí m’agradaria afegir-hi com a mínim
en aquesta part d’exposició, que no recomanaria en cap
moment, en aquests moments de dificultats, que s’agafés la
norma dins el món educatiu de treballar a través de
videoconferència. Pens que acabaria de perjudicar aquesta
comunicació, ja prou complicada, entre les associacions de
directors, les FAPA, etc.

I finalment, crec que s’ha de reconèixer que també dins
l’organització dels centres educatius, dins l’organització de
donar un estatus de normalitat a la llengua catalana, de permetre
i facilitar el coneixement del català, del castellà i també de
l’anglès, ha estat molt important que els centres es poguessin
organitzar i funcionar a través dels seus projectes lingüístics.
Per tant, un reconeixement a aquesta tasca i també un
reconeixement per part de l’administració a la feina que fan a
l’hora d’organitzar i de funcionar els projectes lingüístics.

Per part meva res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de posició. Per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable
a aquesta proposició no de llei, subscrivim els arguments que
s’han aportat en la seva defensa, jo procuraré no repetir-los. 

La veritat és que un dels colAlectius que semblava que podia
ser aveciat, afavorit, o com a mínim tengut molt present, si un
tenia present la campanya i els primers missatges que feia el
Partit Popular, fins i tot jo diria que en els primers escrits i els
primers missatges, una vegada entrat en el Govern, era el
colAlectiu de directors especialment i dels equips directius més
extensament. Absolutament tot se n’ha anat en orris. Cap de les
promeses, suggeriments, apunts que s’havien fet en aquest
sentit, (...), de reconeixement, de suport, s’ha concretat en res,
ben al contrari, com s’ha apuntat, maldament sigui
indirectament, s’ha incrementat l’estrès, la pressió que han de

sofrir dins unes aules, dins uns espais més massificats. I ara
darrerament amb una rellevància especial la (...) jo diria que
global del sistema educatiu de les Illes Balears, ara juntament
amb el de Catalunya per part del ministeri, dins una ofensiva del
Partit Popular, que més o menys vénen a ser una espècie de
sales d’adoctrinament les nostres escoles i en concret de
vegades els seus directius, quan s’han fet campanyes
específiques a partir de determinats mitjans de comunicació,
moltes vegades la personificació d’aquesta campanya es fa amb
el director.

En el meu poble i no m’agrada posar exemples, no de
caràcter personal, sinó que afecten a escoles del meu poble
perquè són prou conegudes. Fa 20 anys que governa el Partit
Popular, per desgràcia del nostre poble, però (...) i que cada
vegada surtin propostes dins escoles, fins ara havia estat una
escola en concret, ara és Ponent. És una escola pública, oberta,
dirigida per un director que presumeix de ser militant del Partit
Popular i que està sent objecte d’una persecució directa per mor
del projecte lingüístic que té el centre, etc., perquè hem fet, jo
justament estic implicant dins l’associació, etc., un projecte
integrador, una escola pública a un lloc, un que coneix Inca, sap
tota la metamorfosi d’imatge que ha tengut l’escola pública de
primària en un municipi com Inca en els darrers anys i un PP
que ha (...). Bé, idò darrerament són atacs de caràcter personal
gairebé a la direcció del centre. Jo vull trencar una llança a favor
de recuperar el seny en aquest debat.

Em sap greu fer-ho amb exemples, de vegades acaben sent
contraproduents i no en tenc cap intenció. Però sí transmetre que
darrera campanyes d’aquest estil, hi ha persones, hi ha gent que
s’hi esforça i hi ha pares que no entenen res, des d’on s’ha
provocat aquesta polèmica i a què respon, però que sí intenta
crear un tipus de fractura social. Bé, jo voldria que això
desaparegués i en concret, en general, aquest tipus de propostes
de suport general als equips directius, doncs hi contribuirien.

Com també hi podrien contribuir efectivament, aquesta
comunicació fluïda, com s’apunta, però també de fer cas.
Aquesta remoció que s’ha fet del Consell Escolar, fins i tot quan
cau un exdirector conegut, jo crec que ha estat un dels líders de
la reivindicació del paper dels directors a les Illes Balears, cau
del Consell Escolar, tema lingüístic, és que ho ha contaminat
tot!, i un dels que està creant el debat del reconeixement dels
equips directius i que havia estat reconegut pel Partit Popular en
aquest sentit i amb tota la feina que havia fet el Cercle
d’Economia i tots els treballs que s’havien fet per al pacte per
l’educació, cau. Bé, jo crec que hi ha una involució molt potent
en aquest sentit i que hem de prendre cartes en aquesta qüestió.

El darrer punt, està més poc tocat per ventura a nivell
d’exposició de motius, també ens sembla molt important. Els
projectes lingüístics de centres són uns projectes fets des de la
participació de la comunitat educativa, havent-ho debatut,
havent tengut una influència important, clar. És que Ponent, el
projecte d’immersió que genera a Inca és una cosa pactada i que
suposa una població que decideix anar a Ponent i, ja dic, canvia
la percepció i el substrat social i demogràfic de segons quin
tipus de repartiment que s’ha produït en el meu poble respecte
les escoles. I hi té a veure el projecte lingüístic de centre, hi té
a veure dins un gran pacte social que es produeix en un moment
determinat, fa uns anys, fa molts d’anys ja. I que ha suposat, jo
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crec que a Inca com a mínim, reconeixerà tothom que ha estat
un projecte d’èxit aquesta aposta.

Bé, ara se’ns diu que no, que manu militari i contrària a tota
l’autonomia local que també torna formar part de la retòrica,
però per oblidar-la immediatament, és, primer ens deia el
Govern d’aquí, ara ja el Govern de l’Estat, que ha de passar per
damunt la comunitat educativa, per damunt la normativa
autonòmica si cal per castellanitzar les escoles. Aquest és un
altre element d’estrès i gairebé de dispersió i fractura, quan el
que tenim realment és un repte educatiu de primer ordre que no
caldria que el contaminéssim i el mescléssim amb més
polèmiques bordes, com aquesta d’intentar renegar de la pròpia
identitat.

Per tant, tot el suport a aquesta proposició no de llei i feim
vots perquè aquesta, si s’aprovés avui, signifiqués un canvi
d’estil, d’actitud, de prioritats per part del Partit Popular que
pareix que ha emproat l’escola del país i els seus professionals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Aina Maria Aguiló per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Esperança Marí, nosaltres donarem suport a aquesta proposició
no de llei. De totes maneres, abans m’agradaria posar una sèrie
de coses clares. Jo entenc que vostès són a l’oposició i jo entenc
que és normal utilitzar la demagògia i utilitzar una paraula i
donar-li mil voltes.

Jo no sé si han llegit un article meu que es refereix a “En
defensa del sector docente”. En aquest article que va sortir en
el Diario de Mallorca dic expressament: “la gran diferencia
entre el buen profesional docente, lo que considero es la
inmensa mayoría de nuestra comunidad educativa, y ese
mínimo grupo, es la utilización de su posición como docentes
sobre los alumnos, para arrastrar a éstos a unos actos
reivindicativos”. Això no m’ho negarà, no m’ho negarà. No em
negarà que hi ha un grup, no sabem per què, que es mou i
arrossega els alumnes i utilitza el seu ascendent damunt els
alumnes, per implicar-los dins actes reivindicatius. Repetesc, no
és la immensa majoria, evidentment, però sí que hi ha un grup
de professors, i això no m’ho negarà. I això ho diré aquí i ho
diré allà on faci falta.

I aquest grup de professors, que no es dediquen a la
professió docent perquè sí, sinó per polititzar les aules, a aquest
grup de professors els hem de dir que no, que basta, que ens
deixin tranquils, que a les escoles s’hi va a ensenyar i a aprendre
i punt i que ens deixin tranquils. O sigui, no intentin embullar.

Torn repetir: la gran diferencia entre el buen profesional
docente, lo que considero es la inmensa mayoría de nuestra
comunidad educativa, y ese mínimo grupo, es la utilización de
su posición como docentes sobre los alumnos, para arrastrar
a éstos a unos actos reivindicativos”. Això ho dic jo, ho diu el
conseller i ho ha repetit el president. No donin més voltes a
l’assumpte!

Més coses. En les circumstàncies d’especial dificultat que
actualment travessam, es fa al nostre parer imprescindible
l’esforç conjunt de tots els membres de la comunitat educativa,
de tots els membres. Els record que han abandonat la ponència
del pacte educatiu. Per tant, no crec que els interessi molt
l’educació. Dins aquest context resulta necessari destacar
l’especial esforç, sacrifici i feina continuada dels equips
directius de tots els centres educatius de les Illes Balears, perquè
són l’eix que fa funcionar l’engranatge de tot el sistema
educatiu de les nostres “isles”.

El Grup Parlamentari Popular vol reconèixer aquesta feina,
dedicació i professionalitat i la conselleria des de sempre..., bé
des de sempre, no, mentida, perquè a Eivissa per exemple la
delegada actual està en contacte permanent amb els equips
directius. Mentre que la delegada anterior, amb el PSOE, no
sabia ni qui eren els equips directius. O sigui que això no és
així. Per tant, la conselleria ha posat totes les estratègies i totes
les eines que permetin avançar en el desenvolupament de les
competències necessàries per a la millora de la qualitat i la
transformació dels centres en el seu context, i no només això,
sinó que ha augmentat en dos períodes lectius la dedicació
horària de tots els membres dels equips directius per reforçar la
seva tasca. Per tant, mirin si per a nosaltres són importants els
equips directius.

La Conselleria d’Educació, a més, referent al segon punt,
manté sense cap canvi l’estructura organitzativa dins la
normativa vigent que estableix el nombre de membres dels
equips directius en funció del nombre d’unitats dels centres. Ara
bé, si, com vostè diu, Sra. Marí, hi ha aquests problemes, jo crec
que s’han de tractar individualment a cada centre, perquè
evidentment no es pot treure una legislació per a tots els centres,
sinó puntualment, -no es pot treure una legislació per a tots els
centres-, sinó que puntualment..., tots sabem, és a dir, tots
sabem que l’educació canvia constantment i els centres canvien
constantment i per això hi ha les quotes que fan que augmentin
o no augmentin la plantilla dels centres. Per tant, si jo crec que
un centre té un problema, si té aquesta comunicació fluïda amb
la Direcció General de Planificació i Centres, doncs s’hi ha de
posar en contacte i li ha de dir: tenc aquest problema; si no li
solucionen el problema, doncs és l’hora de dir: escolta, no se
m’ha solucionat aquest problema. Crec que això és una de les
vies millors.
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Després, no només quedam aquí, és que no només quedam
aquí, és que el Partit Popular creu tant en els equips directius
que fins i tot, si vostès repassen el projecte de la LONCE, de la
llei orgànica de l’educació, ens diu, en el punt 6, que un dels
objectius de la LONCE, que vostès tant desprestigien, és
incrementar l’autonomia dels centres docents. El lideratge dins
les escoles és importantíssim, per cert, hi ha un sindicat que no
està d’acord amb això, hi ha un sindicat que no creu en el
lideratge dins els centres educatius, nosaltres sí que hi creim i
no ens n’avergonyim tampoc, i per això vàrem ser l’únic partit
que va firmar el pacte educatiu del Cercle d’Economia; no va
ser l’únic partit? El Partit Popular no va ser l’únic partit que va
firmar ...? No, Antich no va firmar. Després, el PSM tampoc,
no, no.

La proposta de la LONCE. La proposta de la LONCE és
donar l’autonomia dels centres docents com a factor clau que
millora els resultats acadèmics dels alumnes, la major
flexibilitat i responsabilitat i el lideratge dels equips directius.
Per tant, crec que aquí els donam tot el suport i més als equips
directius, tot el suport i més.

El número 3, des de la conselleria volen tornar repetir que hi
ha una comunicació directa i fluïda per tal que es pugui resoldre
qualsevol incidència o preocupació que pugui sorgir al llarg de
tot el curs. Perquè, a més, l’obligació de la conselleria és
escoltar i donar suport als equips directius. Per tot això, la
conselleria fa el treball conscient, ve a suportar tota aquesta
dedicació, dins el context legal del qual es disposa, per tant hi
estarem totalment d’acord dins el context legal.

I quant al projecte lingüístic del centre, evidentment, dins la
normativa vigent els centres educatius tenen autonomia per
elaborar el projecte lingüístic del centre, amb l’objectiu
d’establir les eines necessàries perquè l’alumnat sigui
competent de manera fluïda en acabar la seva escolarització
obligatòria, tant oral com per escrit, en les dues llengües
oficials, així com en una tercera.

I, Sr. Alorda, permeti'm que li contesti, permeti’m que li
contesti: hi ha hagut moltíssims titulars...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... no, però vull dir, clar, com que es diuen les coses i es diuen
i s’amollen, i ja està, només dos segons: “Wert no pagará
centros para que enseñen en castellano”, això és un altre
titular, vull dir, no em parli d’ikastolas i coses d’aquestes rares;
“La posibilidad de que el Ministerio de Educación firme
convenios con centros escolares privados de Cataluña y
Baleares para garantizar el derecho de los alumnos a que sean
escolarizados en castellano, es una entre mil -matizaron ayer
fuentes del ministerio”.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Una entre mil, però hi pot haver mil propostes, no la tenim
la proposta material.

He d’acabar? No tenim la proposta material, per tant en els
mitjans de comunicació es pot armar molt d’embull, el que
sigui, però la proposta material no hi és i el conseller està
esperant si hi ha qualque proposta material i a veure si s’adequa
o no al nostre marc normatiu, vull dir, a la nostra legislació; si
no s’adequa a la nostra legislació, doncs li direm: senyor, no
s’adequa a la nostra legislació, doni’ns una altra solució.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Vull dir, això, simplement i planament. Per tant, per favor,
el que sí deman és que educació és un tema molt sensible,
aquesta diputada està molt sensibilitzada en el tema d’educació
i sí que podem anar endavant en moltes coses, però no utilitzem
la demagògia, no utilitzem la demagògia perquè tanmateix dos
i dos són quatre i amb la demagògia no dos i dos són quatre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Marí, vol fer ...

Sí, Sr. Alorda, per què em demana la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per contradiccions, m’he sentit contradit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però vostè ja ha intervengut, Sr. Alorda, el reglament preveu
que la Sra. Marí tanca el debat, vostè ha intervengut.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, el Reglament diu que si ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, no té la paraula, no té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Però el que diu el Reglament és que si han estat contradites
les meves afirmacions, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Però, Sr. Alorda, vostè no té dret a intervenir, ho sent molt.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Si vostè no em dóna la paraula, no la utilitzaré, però el que
diu el Reglament és això.
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LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, és que el Reglament és molt clar en això.

Ara, per contradiccions, té la paraula la Sra. Marí, si vol fer
ús de la paraula.

Sra. Marí, té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Em pensava que podria començar aquesta rèplica
felicitant, perquè amb les darreres paraules de la Sra. Aguiló
entenia que aquesta proposta de finançar centres privats perquè
ensenyin castellà, de Catalunya i Balears, havia estat això una
falAlàcia i tal, però no, vostè em reafirma que és entre no sé
quantes, però que hi és aquesta possibilitat; només que hi hagi
aquesta possibilitat ja implica tota una sèrie de ..., una
determinada mentalitat que ara en aquests moments crec que no
tenim temps per entrar-hi. Però sí que demanaria, aprofitaria per
demanar que aquest tipus d’actituds, des del Partit Popular de
les Illes Balears no s’hi entri, no es permetin, sobretot perquè és
una violació flagrant de l’autonomia de les Illes Balears.

Però bé, anem al tema en concret que avui ens permet,
primer, pel final, anirem pel final i li aniré comentant. Quant a
la idea que s’han d’atendre com a particularitats els problemes
que es puguin donar de càrrecs directius o de caps d’estudis
adjunts dins un equip directiu, està clar que si el problema és
molt puntual la conselleria després l’atén i mira de resoldre,
etc., però no, no vull això; vull dir, la idea ha de ser: si quinze
grups impliquen un cap d’estudis adjunt, també s’ha de dir si
d’aquests quinze grups n’hi ha vuit que són d’ESO, tendrà
prioritat abans que no siguin grups d’ESO, és un exemple, és un
exemple; però vull dir que sí que s’ha de matisar i s’ha de posar
una norma i que sigui per a tothom la mateixa. I que els centres
amb major grups d’ESO tenguin aquestes preferències. Per què?
Perquè si no tornam a caure dins el clientelisme i és el
clientelisme que el PP ha tornat a instaurar dins el sistema
educatiu, i a mi em preocupa.

Jo ja ho sé que si un centre té un problema greu i va a la
Delegació d’Educació o va a la conselleria sí es pot mirar
d’arreglar, però no ha de ser així, això ha de ser una excepció;
hem de treballar sempre amb la norma i per tant sí que agrairia
que s’estudiàs, perquè em fa pànic el clientelisme, pens que és
un concepte i una manera de fer que s’ha de treure de
l’administració sigui la que sigui.

Dos. La delegada d’Educació d’Eivissa, la Sra. Belén
Torres, fa una feina molt competent com havien fet totes les
delegades anteriors, fan allò que poden per a Eivissa dins la
limitació de les competències. Si vostè mira el Diari de
Sessions veurà que aquesta diputada va presentar una iniciativa
allà on es va intentar que des de la Conselleria d’Educació es
dotàs de més recursos, de més competències, les delegades
d’Educació, i allà va quedar. En aquest sentit, no és que aquesta
delegada sigui millor ni pitjor que l’anterior, totes fan allò que
poden, però tenen moltes limitacions perquè no tenen
competències, per tant sí que possiblement hauríem de tornar
recuperar aquesta iniciativa i mirar si es pot fer una
reestructuració nova.

I després, el fet aquest que consideri que l’oposició fa
demagògia és, torna ser el sentit d’aquesta mateixa iniciativa, no
es poden fer aquestes afirmacions; potser de vegades un farà o
no farà demagògia, sigui oposició o no, però no per sistema
l’oposició d’aquest Parlament fa demagògia, tornam a ser al
mateix, no. Jo demanaria i torn demanar un mínim de respecte,
en aquest cas per a l’oposició; demagògia la mínima possible.

I finalment, sé que és difícil de vegades, quan es parla del
professorat, es parla dels alumnes, de les actituds que es donen,
d’allò que s’ensenya o no s’ensenya, allò que és bàsic i
fonamental per al professorat és que sigui capaç. Quan els
alumnes acaben la seva secundària, acaben el seu batxillerat,
que siguin ciutadans responsables, que siguin ciutadans amb un
esperit crític, siguin ciutadans que sàpiguen llegir i entendre i,
per tant, pensar per ells mateixos, i això està per damunt de
qualsevol cosa, per damunt de qualsevol cosa. I si han de
treballar Nietzsche i a Nietzsche hi ha un sector del professorat
que no li agrada, mala pota i si s’han d’empassar Sant Thomàs
d’Equí, perquè a una altra part, com deia aquest dia, un
columnista mallorquí a un diari d’aquí, de les Illes, per tant s’ha
de fer, sempre ha estat així, sempre ha estat així, el que no es
pot fer ara de cop i volta és demonitzar aquell professor que
explica  Nietzsche -i pos Nietzsche perquè no vull posar altres
exemples-, perquè d’estelades que, per cert és un símbol
guapíssim, només és la quatre barres amb un estel, és aquesta
d’aquí, només que amb un estel: quin problema té? Per exemple
és molt més terrible la bandera espanyola, amb l’aguilucho,
amb la gallina aquella, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, vagi acabant, que ...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... allò són símbols, vull dir que, per tant, si entràssim aquí a
discutir qüestions de símbols, pens que no ens en sortiríem.

Només deman que de l’excepció no se’n facin regles i que
tots treballem perquè el jovent, els joves de les illes, per favor,
siguin ciutadans amb capacitat de decisió i siguin responsables
i siguin crítics.

I per acabar, ara pens, i un exemple com a professora de
llengua: si jo tengués un alumne que em digués constantment,
pens que amb provocació, la paraula “isles”, jo, com a
professora de llengua catalana, l’hauria de suspendre, perquè
correctament, normativament és “illes”, per tant com s’entendria
això d’aquí? Com s’entendria això d’aquí?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, vagi acabant, que ja ha passat el seu temps.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Només una puntualització abans de passar
a votació: Sr. Alorda, vostè tenia tota la raó del món i, per
contradiccions, segons l’article 78, pot fer ús de la paraula.

Té, li don un minut.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per apuntar que les
declaracions surten a Tele Madrid, el Sr. Wert, i d’aquí
provoquen l’entusiasme de tota una sèrie de gent que n’han fet
de voceros, d’aquí ho agafat jo.

També només era per demostrar que si el contrareplicant, en
comptes de parlar de la proposició, parlar d’un que ha (...)
l’opinió, tens dret a replicar perquè si no es crea una
descompensació.

Però, aclarit això, no hi ha res més a dir.

Aprofit, però, que m’ha donat aquest minut, per demanar-li,
i li deman que m’ho faci a mi, que si qualcú torna a dir que els
que som en aquesta comissió com a components, no creim en
l’educació, quasi que els cridi l’atenció, perquè ho trob una falta
de respecte als membres de la comissió, però ho deix al seu
criteri, com a presidenta d’aquesta sala.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Bé, jo entenc que de vegades el debat
és apassionant i de vegades deim coses que en aquell moment
sentim dins el context del que argumentant i, per tant, mentre
siguin respectuosos, que jo consider que sí ho són, i no es falti
al respecte a un altre diputat, trob que poden vostès expressar el
que vulguin.

Bé, idò entenc que hi ha unanimitat en aquesta proposició no
de llei. Per tant, podríem dir que s’aprova per assentiment i, en
conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei RGE
núm. 4493/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4495/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a execució de la partida
destinada a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4495/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució de la partida destinada a l’Escola d’Idiomes d’Eivissa.

I per defensar-la té la paraula la Sra. Esperança Marí, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bé, el tema que passam ara a debatre fa
referència a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa, també és un
tema que ha estat recurrent a la legislatura anterior i també a
l’altra legislatura, vull dir que ja duim una sèrie d’anys
treballant i discutint a veure com es pot donar una solució a
l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa. Crec que, clar, tocaria fer
el marc, tocaria començar per fer una exposició de quina és la
nostra indústria, però sé que tots vostès ja la coneixen, de la
importància que el treballador avui en dia tengui una formació,
però també sé que avui en dia tots els que som aquí som
conscients de la situació en què ens trobam; tots som conscients
del lloc on vivim, de les Illes Balears, i tots els problemes que
tenim, per tant no m’estendré, si així m’ho permeten, en aquesta
exposició de motius.

Sí que us voldria dir que amb la feina que es va fer aquestes
dues legislatures anteriors es va arribar a un acord de cercar una
nova ubicació de l’Escola Oficial d’Idiomes, així molt resumit.
Aquesta nova ubicació, per les raons que sigui, ara els
governants que hi ha en aquests moments no la troben adient,
cadascú, com allò que diu tothom té dret a tenir les opinions que
té, jo no entraré a si és bona o no és bona aquesta ubicació,
perquè el que m’interessa és, i aquí vaig, és que hi hagi, que
l’Escola Oficial d’Idiomes tengui espai per poder desenvolupar
la seva feina.

Què li passa a l’Escola Oficial d’Idiomes? És una escola, i
us dic un parell de xifres, perquè us en pugueu fer una idea: el
2008 teníem 1.100 alumnes; el 2008, 1.250; el 2010, ja arriba
als 1.500, amb una demanda que ha superat el 450% d’alumnes,
amb una llista d’espera de més de 500 alumnes. I no hi caben,
no hi caben, els tenim situats des de fa quinze anys, per la tarda,
a un centre de secundària que no hi caben, ja no parl de les
condicions que no tenen ni aules insonoritzades, que no poden
fer els exàmens amb les condicions que serien de desitjar; que
les pissarres digitals no tenen altaveu i per tant no se senten els
exàmens, etc.

Per tant, amb totes aquestes circumstàncies, treure aquí el
tema de l’Escola Oficial d’Idiomes és urgent, és necessari;
potser podran aguantar un any més, perquè no queda més remei,
amb unes condicions de neteja pèssimes, perquè entre aquests
que surt la marabunta de 700 alumnes de secundària i entra
l’Escola Oficial d’Idiomes exactament passa mitja hora, per tant
no vulguin saber amb quines condicions entren aquestes 1.500
persones a l’escola d’idiomes.

També els voldria recordar que fa temps que hi ha aquesta
reivindicació, vull dir que es aconseguir això a la legislatura
passada, que dins els fons estatutaris hi hagués una partida per
a l’escola d’idiomes. Clar, s’han superat aquests fons estatutaris,
no es reclamen, han caducat, han quedat allà, no s’han demanat,
no han arribat, per tant s’han perdut. Sembla ser que s’ha firmat
nou conveni dels fons estatutaris amb el Consell d’Eivissa, però
que dins les prioritats, potser per falta de coneixement, no ho sé,
però no acaba de ser-hi l’Escola Oficial d’Idiomes.
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Pens que en aquests moments a Eivissa, amb la demanda
que hi ha, l’atur, la situació dels joves, la indústria que tenim i
tot, no poder formar la gent en quatre llengües necessària, ho
trob com a ja molt trist. Per tant, sí que demanaria que el
Parlament transmetés aquesta necessitat que la conselleria
recuperi aquestes partides del fons estatutari i que si això no és
possible, per les raons que sigui, jo mateixa em faria una
esmena in voce i l’afegiria com a punt 2, si us sembla bé, que
seria que el Parlament també demana a la conselleria i als
òrgans pertinents que entre tots cerquem o treballem per cercar
una nova ubicació que pugui atendre aquestes demandes de
l’Escola Oficial d’Idiomes.

En principi, la meva exposició la deixaria així, després, si a
la contrarèplica necessit fer algun aclariment o necessiten algun
aclariment o ja repetiré també, si és necessari, l’esmena, estic a
la vostra disposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La reflexió realment sobre les
propostes i necessitats que té el sistema educatiu de les Illes
Balears realment sempre ens posen, ens acaren en aquesta
situació miserable dels nostres sistemes d’equipaments i crec
que arreu sorprendria que una potència turística mundial, com
és Eivissa, tengui un nivell d’oferta quant a escola d’idiomes,
que quan la compares amb els indrets més insospitats que tenen
unes escoles ben nodrides i representades i ben equipades arreu
de l’Estat, per no parlar de tota la zona d’occident, hauríem de
tenir referència, en comptes de comparar-nos contínuament amb
Extremadura, la veritat, amb tot el respecte, però crec que
podríem nosaltres intentar tenir sempre nivell de comparació
amb altres tipus, no sempre amb les comunitats autònomes
espanyoles, la veritat és que sorprèn.

És una demanda, com se sap, antiga, que ve d’enrera, que és
ver que, com s’ha apuntat, hi havia hagut una empenta a
l’anterior legislatura, però que no s’ha acabat de confirmar. I
que tenint en compte que s’expressa la confiança, intentar que
el finançament parteixi de les inversions estatutàries de les quals
ja ens ha dit el Govern espanyol que ni enguany ni l’any que ve
no n’hi haurà ni una, la veritat és que es van perdent les
esperances si no hi ha una priorització clara per part de la
despesa educativa d’atendre aquesta demanda. 

És amb tot això que el debat sobre les ubicacions fa tants
indicis de tàctica dilatòria o d’entreteniment mentrestant
s’aconsegueix, el veritable problema són els fons. 

Nosaltres, si el problema, com bé s’ha apuntat, és
d’ubicació, també ens sostraiem del debat, que es trobi la més
adequada, l’important és que es posi en marxa i que realment se
la vesteixi. No és fàcil amb el sistema de recursos que tenim,
podem posar exemples de prioritats que fa el Partit Popular,

però el global, la veritat és que un dia haurem de convenir tots,
algun dia, jo encara hi confii, que el gran problema és el global
del nostres pressuposts i que si no hi ha un canvi substancial en
el nivell de riquesa que puguem gestionar les Illes Balears
respecte de la que genera el mateix país seran difícils d’atendre
aquestes demandes.

En qualsevol cas, aquesta és tan raonable, hi ha tanta pressió
social perquè hi sigui que, per tant, l’hem de posar al seu abast;
vivim tant de saber llengües que és impensable que no es faci
tot l’esforç per part de qui sigui que estigui a la conselleria per
intentar dur-ho a terme. Crec que el Parlament avui el que pot
fer, com a mínim, és instar-ho, empènyer i sentir-se compromès
per unanimitat respecte d’aquesta demanda i iniciativa.
Nosaltres per descomptat hi donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Palau, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Marí del grup proposant, em sembla que el que ha expressat
avui aquí mostra una preocupació molt legítima per l’escola
d’idiomes d’Eivissa, per la seva futura ubicació i pel seu
funcionament, tot això té molt de sentit, nosaltres podem
compartir bona part del que vostè ha manifestat, però no acaba
de concordar amb allò que vostè presentava per escrit en
aquesta proposició no de llei. Perquè aquí es feia referència
exclusivament a l’execució d’un conveni entre Turespaña i el
Govern de les Illes Balears, que es va firmar el desembre del
2010, i aquest conveni ha estat després, amb posterioritat ha
derivat en un altre que es va firmar entre la comunitat autònoma
i el Consell Insular d’Eivissa, per uns 9 milions d’euros amb
una sèrie d’inversions entre les quals sí hi havia inclosa una
inversió a l’Escola d’Idiomes d’Eivissa.

Aquest conveni no està caducat, com vostè ha dit, hi havia
un termini de 40 mesos, per tant, estam en període d’executar
aquestes obres. El que passa és que el que vostè ens demana
aquí, que és instar el Govern, idò no procedeix, perquè, en
funció d’aquest nou conveni entre govern i consell insular, és el
Consell Insular d’Eivissa qui té ara la titularitat i  poder decidir
si vol fer aquestes obres o vol fer una nova petició considerant
unes altres prioritats. Això jo ara mateix no ho sé, però és el dret
del govern del Consell Insular d’Eivissa  poder replantejar-s’ho.

Aquest llistat d’obres va ser formulat per un equip de govern
anterior d’un color polític diferent que, com vostè molt bé sap,
es va centrar molt en unes inversions que no varen arribar, però
bé, es va centrar molt en l’adquisició de Sa Coma, com a un
espai que havia d’albergar molts de serveis de l’illa d’Eivissa,
entre els quals serveis educatius; un espai que va costar a les
arques del Consell 30 milions d’euros, però que llavors tot va
quedar en no res. Perquè els que vivim a Eivissa sabem que Sa
Coma ara mateix, sí, és un espai molt ben ubicat, però les
instalAlacions que hi ha a penes són aprofitables si no s’hi fan
unes grans inversions.
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Per tant, pot ser que l’equip de govern actual del Consell
d’Eivissa doncs no consideri que Sa Coma, per aquestes
circumstàncies i per les seves mancances, sigui el millor lloc per
ubicar-hi l’escola d’idiomes o per ubicar-hi altres serveis
educatius. Tenim el clar exemple de la Comandància, que és un
edifici emblemàtic que l’anterior equip de govern volia
enderrocar-lo i convertir-lo en un pàrquing per a cotxes, i que
ara s’ha arreglat, s’ha millorat, s’ha modernitzat i precisament
dilluns que ve s’hi donarà inici a un curs escolar per als
universitaris que són a Eivissa, amb unes instalAlacions
modernes i magnífiques les quals podran gaudir. 

Per tant, sí que es fa feina des del Consell d’Eivissa, amb
l’ajuda del Govern balear, per millorar les instalAlacions
educatives d’Eivissa i, com dic, la Comandància, des d’un altre
criteri polític, però és un clar exemple que es fan coses en
positiu.

Li diria que bé, la proposta que vostè ens fa amb aquesta
esmena in voce no acaba de concordar amb la que teníem avui
aquí per escrit i crec que el millor que podríem fer, atès que és
una decisió que afecta el Consell d’Eivissa i també d’alguna
manera el Govern, el que podria fer vostè és retirar avui aquesta
proposta que ha fet i l’animam que, amb aquesta preocupació
que vostè demostra per al futur de l’Escola d’Idiomes de l’illa
d’Eivissa, doncs que faci una nova proposta, nosaltres
l’estudiarem i proposarem a la Mesa d’aquesta comissió que la
tracti d’una manera prioritària perquè ben aviat la puguem
debatre i votar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Per contradiccions, vol fer ús de la
paraula, Sra. Marí? Té com a màxim cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

sí, gràcies. A veure... és clar, el problema és que el conveni
que es firma el 2010 entre el Govern de les Illes Balears i
Turespaña, per fer tota una sèrie d’inversions que pens que, bé,
al marge del que puguem pensar o deixar de pensar, estaven ben
encaminades perquè..., aquí Sa Coma no hi té res a veure, ni hi
apareix Sa Coma a aquest conveni, bàsicament són 9 milions,
surten els 8 milions que van a Mallorca, ara no record per què,
és cert, surten els 9 milions d’Eivissa i surten els 3 milions de
Formentera que anaven a la Plaça Europa d’Es Pujols per fer els
aparcaments. 

A Eivissa, els 8 milions que es dedicaven a Eivissa o 8
milions i mig, anaven bàsicament al Palau de Fires i
Congressos, que és important, però és clar, en el mateix sentit
pens o en el mateix acompanyament es feia la nova escola
d’idiomes; perquè és clar, si feim palaus de congressos i llavors
no tenim personal que sàpiga parlar ni mica d’anglès, idò de
cutres ja hi anam, però a veure si podem superar aquest cutrerío
que tenim permanentment.

M’explic, i perdó per l’expressió, però és en el sentit que si
no podem formar la gent en llengües, en idiomes, que puguin
atendre aquesta indústria que tenim, per això pens que és molt
important que es faci el Palau de Congressos, però clar s’ha
d’acompanyar al mateix temps d’uns mecanismes de formació
de la gent que ha de treballar aquí dins, i això és el que ens
queda coix. I aprofitar aquests moments en què s’ha augmentat
la matrícula, que tenim 3.000 persones disposades a formar-se
en idiomes, que no sapiguem donar-los sortida és molt trist,
pens que és lamentable. 

Ja sé que el conveni és del 2010 i que llavors es va fer el del
2011, però el del 2011 no suprimeix el del 2010, està dins
aquestes reivindicacions que també fa el president Bauzá, que
hem de reclamar els sous pendents. Vull dir que per tant..., puc
entendre que és cert que el Consell d’Eivissa en aquests
moments ha de dir també quina és la seva opinió i què en pensa
i on s’hauria d’ubicar l’escola d’idiomes nova, això ho entenc,
però no lleva que no es continuïn reivindicant aquestes partides
que pens que són tan necessàries i que... -bé, no vull entrar
tampoc a parlar dels pressupostos de l’Estat perquè ja ens
sortiríem com a massa-, però vull dir que tot és com a tant
lamentable que no crec que ens puguem permetre el luxe de
renunciar a aquelles partides que, com a mínim s’havien
aprovat, vull dir, fins aquí hem arribat!

Per tant, demanaria més interès per aquests temes, per
aquestes reivindicacions, una mica més d’orgull patri a l’hora de
defensar aquestes quatre coses tan bàsiques i elementals. Però
bé, com que pens que allò que és important en aquests moments
és que l’Escola Oficial d’Idiomes trobi el seu camí, em
compromet a parlar amb el Consell d’Eivissa, a redactar una
nova proposició no de llei, si els grups també ho permeten i si
tothom s’hi avé, a tractar-la amb caràcter d’urgència i a veure si
hi poguéssim donar una empenta, que pens que és l’obligació
d’aquesta comissió, a l’Escola Oficial d’Idiomes.

Gràcies. 

Per tant, allò que faria seria en principi deixar-la... si us
sembla bé, aparcada per a la setmana que ve? La retiraria, però
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, en aquest cas quedaria retirada ...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... però en el sentit que es presentarà la nova després d’haver
escoltat el Consell d’Eivissa.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
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Sí, sí, és que si no... també hi votaran en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Marí. Idò quedaria retirada aquesta proposta i
esperam que vostè presenti la pròxima proposta, que passi el
tràmit i quan sigui possible tractar-la a una comissió, aquesta
Mesa es compromet a donar-li la prioritat que han demanat.

Per tant, queda retirada. 

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