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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha cap substitució? Idò passam a l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 5736, 5956 i 7919/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5736/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat
d'aportar solucions a la tensió existent en el sector educatiu.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 5736/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
necessitat d’aportar solucions a la tensió existent entre el sector
educatiu, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita i
Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No esgotaré els deu minuts,
ni molt manco, perquè ja són coses de què hem parlar en
diverses ocasions també en aquesta comissió i també en el
plenari, perquè aquesta proposició no de llei es va registrar
aquest estiu en un moment en què els sindicats de
l’ensenyament anunciaven una vaga per a principi de curs per
una situació molt dramàtica que s’estava vivint en aquell
moment, a final de curs, en els centres amb l’organització de les
plantilles, amb unes normatives que havien sortit tard i
malament, etc.

Per tant el nostre grup va demanar la convocatòria d’un ple
extraordinari, perquè ens semblava i ens sembla encara molt
greu la situació que s’estava donant en el sector educatiu que es
dóna, i que està afectant molt directament la qualitat i l’equitat
del sistema, un sistema que el que necessita precisament és tot
el contrari, necessita estabilitat i necessita tranquilAlitat.

Però la tensió existent a la comunitat educativa de les Illes
Balears no se circumscrivia únicament a açò, sinó que s’havia
viscut durant tot el curs escolar, també, 2011-2012, amb
mobilitzacions i protestes constants; quan no era el professorat
eren les APIMA, i si no els estudiants, els que es queixaven de
les precàries condicions en què havien d’anar a classe; o també
els equips directius, que havien d’assumir mancances
provocades per la gestió de la mateixa conselleria.

Aquesta vaga de principi de curs no es va fer perquè el
conseller va assegurar que no es deixarien de contractar tants
d’interins com s’havia calculat en un principi amb l’aplicació de
les ràtios noves i dels horaris del professorat. Però sí que hi ha
hagut unes altres protestes un poc més endavant que han afectat
tant els estudiants com també aquests pares.

A l’exposició de motius de la mateixa proposició no de llei
es relacionaven algunes de les raons del malestar que hi havia
a la comunitat educativa. Una és la retallada de programes, i de
programes molt sensibles que anaven destinats a palAliar el
fracàs escolar de les desigualtats de partida en què es troben les
capes de l’alumnat amb més dificultats, tant socioeconòmiques
com d’aprenentatge. Una altra, la improvisació constant en

qüestions organitzatives sense cap tipus de consens, com per
exemple el procés d’admissió d’alumnes, les instruccions de
funcionament, les quotes, el disseny de plantilles... La qüestió
lingüística, que va provar un caos total al passar tota la
responsabilitat als centres de la posada en funcionament, i que
han hagut d’improvisar i cada centre ha posat en pràctica una
solució diferent: tants de centres com tenim a les Illes Balears,
tantes solucions diferents hi ha per poder atendre els fillets, els
pocs fillets que han demanat un primer ensenyament en castellà.

O també, una altra cosa que hem d’afegir també és la
dissolució d’òrgans participatius com el Consell Escolar de les
Illes Balears, que es va haver de tornar a fer però es va llevar
precisament aquell tipus de representació que més podia
molestar la conselleria. I tot açò, també l’eliminació de tots els
inspectors accidentals, només van quedar els que no es podien
eliminar, que són els que tenien en propietat... Bé, tot coses que
també es van interpretar per part de la comunitat educativa com
a petites venjances per no acotar el cap davant el
desmantellament que s’estava produint de l’ensenyament públic.

Aquesta crispació encara continua, tal com he dit, perquè a
tot açò s’ha de sumar ara, precisament, la normativa que s’ha fet
pública aquestes darreres setmanes, com és el decret que es diu
eufemísticament de tractament integral de llengües, o la gota
que ha vessat el got com és l’avantprojecte de llei de
convivència i autoritat del professorat, més pròpies aquestes
coses d’un estat totalitari que d’una democràcia consolidada
com pensàvem que era la nostra.

És per aquest motiu que proposàvem i proposam al Govern
que faci un canvi de rumb en la seva política de confrontació
permanent amb el sector educatiu i que treballi a partir del
diàleg i del consens, i que ho solucioni pel bé de l’educació, pel
bé de tots, perquè a tots ens interessa que ens treballi amb
tranquilAlitat als nostres centres educatius i no amb la
desconfiança i la por i la desmotivació amb què s’està fent ara.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup donarem
suport a aquesta proposició no de llei, molt especialment al
primer punt, realment perquè el segon jo crec que ha quedat ja
superat; aquests dos mesos abans del curs, tenint en compte
també que no hi havia període, eren mals de resoldre i
d’afrontar, no sé si el segon punt és quasi un renou. Però el
primer punt crec que (...) el sentit general de la proposició que
ens fa avui el Grup Socialista, jo crec que és molt oportuna. Ho
era quan es va signar i ho és avui. 
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Avui tota la comunitat, en general els professionals estan
apuntant una mena de penjament que els està colAlocant el
Govern de les Illes Balears d’adoctrinadors en general i una llei
pràcticament en contra de la seva honorabilitat, jo crec que és
realment pervers. Que arribi un govern que faci una proposta de
llei que el seu títol sigui de donar autoritat als docents, que hi
hagi moltíssima literatura i que tothom repari en un article i el
destaqui i que sigui realment el leitmotiv que ha creat unes
condicions perquè això sigui així, els hauria de fer preocupar.
Ara, ho dubt, que aquesta sigui la reacció que es tengui. Jo vaig
arribar a qualificar de Torquemada el Sr. Bosch, al qual de cada
vegada li veig més aquesta vocació molt "solapada", perquè
francament no l’expressa, com a mínim en seu parlamentària,
tot i que després la veim publicada en els butlletins, i que
realment la trobam molt lamentable.

Tant de bo que aquesta proposició no de llei marqui un canvi
de rumb, si és honest i sincer ho celebrarem, anirem creant un
altre clima entre tots plegats en aquests moments tan difícils que
passa el país; si no tornarem, supòs, doncs a les
desqualificacions recíproques, a l’element de confrontació, i jo
crec que al final també qüestionant la tasca que està duent a
terme un colAlectiu molt plural, molt complex i de tot ordre com
és el personal docent.

L’altre element que s’ha apuntat no és objecte directe
d’aquesta proposició no de llei però també s’hi ha fet referència.
És el tema de la qüestió lingüística, el tema de les dificultats
afegides amb aquesta mena de yihad -també en parlam
nosaltres- que té el Partit Popular a eliminar, a arraconar la
llengua pròpia de les Illes Balears de les aules, i que està
provocant realment una manera complicada de gestionar, en el
punt que està retirant personal dedicat a les necessitats
educatives especials per destinar-lo a escenes ben absurdes en
aules de nins petits a les quals es colAloca un mestre devora el
nin per traduir el que està dient el mestre natural de l’aula que
el nin entén perfectament, i que realment se sent bastant
violentat, llevat dels que tenen una actitud dins ca seva que els
estan convertint en comandos lingüístics d’una manera jo crec
que realment penosa, penosa.

Per tant tot això s’hauria de reconduir, retornar a la
tranquilAlitat i al seny que hi havia hagut durant molts d’anys a
les Illes Balears en matèria educativa, i mirar d’afrontar el
veritable problema que tenim, que són aquestes retallades
dràstiques en les partides dedicades a educació; aquest personal
docent és difícil que se senti reconegut quan d’ençà..., crec que
s’acosta als 70 milions d’euros la diferència del que es va gastar
en personal, de capítol 1, la conselleria l’any 2010 respecte del
que té pressupostat l’any 2012, són realment quantitats
aclaparadores, estam parlant de centenars i centenars i centenars
de professionals que no faran feina, per damunt dels 1.000
professionals, d’aquell any a aquest, i per tant tot això
inevitablement contribueix a un clima del qual és que vol sortir
a camí aquesta proposició. No parla de doblers, no parla de la
qüestió econòmica, directament com a mínim, però pens que el
diàleg, el consens, fins i tot l’establiment de prioritats podria
donar moltes pistes sobre com reconduir les energies i prioritzar
en la despesa, però sempre mantenint el compromís amb les
tasques educatives i amb els reptes de l’educació, que és el que
en aquest moment està en perill. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Manuel Monerris per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats i
senyores diputades. Han transcorregut molts pocs dies i tornam
una vegada més, Sra. Rita, a estar als mateixos temes. Tanta sort
que el Sr. Alorda, que jo considero una persona molt
intelAligent, idò ha passat dels detalls i anat directament a parlar
d’un tema actual com és el decret de convivència, encara que
estic en contra del que diu el Sr. Alorda que va en contra del
colAlectiu docent, una cosa que no crec així, ja que si parlem
d’autoritat, pedagogs d’una solvència i que no crec que siguin...,
no tinc cap dubte de quina ideologia tenen, parlen d’autoritat i
disciplina dins les aules i dins els instituts, i és el Sr. Cardús. El
Sr. Cardús diu textualment: “La autoridad, la disciplina y el
poner límites son nociones que no deberían dar miedo”; açò
diu el Sr. Cardús, i no hi ha cap dubte d’aquest senyor. Per tant
no es tracta de fer cap tipus de talibanisme, no es tracta tampoc
de fer tampoc cap (...) inquisitorial, sinó posar un poc d’ordre
dins els centres, que falta fa.

I jo, Sra. Rita, no voldria repetir altra vegada el mateix que
vaig dir l’altre dia, que treu (...) vostè els retalls, que si (...), és
un catastrofisme i una..., altra vegada vist des de la seva manera
de veure les coses, tant aquí com a la premsa menorquina, un
alarmisme i un catastrofisme que, essent vostè com és, ho trobo
rar, però, bé, cada vegada que parla ha de parlar així. Jo no
entraré en aquest tema perquè podríem començar a dir-li que
totes les lleis socialistes que fins ara hi ha hagut totes són
socialistes, i l’únic que li retrec és que no era per posar-se en
ordre, l’únic que retrauria jo al Sr. Aznar és que no va posar en
marxa abans la LOCE, va esperar el darrer any per (...). És
l’únic que li retrec, i perdonin, total no va servir per a res perquè
van entrar vostès i va durar un mes i llavors fora. És a dir, que
de diàleg i de consens que parlen vostès, res, fora, enseguida, la
primera, açò i les forces d’Iraq. Però bé, açò és un altre tema.

A Espanya, Sra. Rita, no ha faltat inversió en educació, no,
açò que quedi clar. A Espanya el que ha fallat és el model
educatiu, i el model educatiu és un model socialista, com vostè
sap, i aquest fracàs escolar que tenim ara ve donar per la llei
aquesta que vostès van posar i que encara hi és, i ara, abans de
posar-se en marxa la llei Wert vostès ja la critiquen a la premsa,
li diu el ministre..., no sé la paraula que diu perquè no vull
emprar-la, l’altre dia; està pitjant ja abans de començar la llei.
O sigui que, vaja, de diàleg, no veig jo que hi hagi cap diàleg.
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I després em diu que a principi de curs hi havia un clima
molt... Idò jo a Menorca, la veritat, fins i tot ha sortit en premsa,
que la tinc aquí preparada si la vol veure, l’ADESME admet que
els retalls no han estat tan acusats com es preveia, com deien;
açò ho va dir l’ADESME, aquí tinc jo el recorte de premsa, si
el vol; retall, millor dit, perquè si no em diran que (...) castellà.
Bé, després l’hi mostraré. I els consells escolars de diversos
pobles també conclouen que els centres no noten aquests retalls,
i jo he fet moltes visites als centres educatius, i tampoc..., encara
que m’estan dient aquella actitud negativa que vostè diu, no l’he
vista. 

Em parla de moltes coses, perquè és una PNL molt ampla,
molt generalitzada, i no entraré gairebé en qüestions que vostès
posen a la proposició no de llei perquè són molt generals i no
concreten. Improvisació (...), diu vostè. Ara em diu que hi ha
canvis organitzatius. Miri, jo he estat molts d’anys director d’un
centre educatiu de primària i secundària, i a nosaltres ens
arribaven a principi de curs unes instruccions de la direcció
general de qualsevol partit que fos i nosaltres, els directors,
posàvem en marxa les instruccions, i no ens demanava ningú si
agraden o no agraden o deixen d’agradar; els únics que venien
eren els inspectors i deien: “Vostè compleix això, això i allò?
Sí. D’acord, idò ja està”, i venien els inspectors i demanaven a
veure si seguíem les instruccions, però mai no havíem
consensuat cap instrucció, ens les donaven fetes.

I ara que parlem d’inspectors, Sra. Cristina, vostè creu de
veres, creu vostè açò que s’han destituït els inspectors per no
aturar les mobilitzacions o per no anar a favor de la normativa,
del canvi de la normativa lingüística? Vostè s’ho creu, açò?,
perquè jo no m’ho crec, jo no crec que cap inspector, i més
inspectors com els que jo conec, que hem estat treballant amb
ells quatre anys, directament amb ells, persones
superprofessionals, que ningú no els ha anat darrere (...), i
governava el Partit Popular, i els quatre inspectors que hi havia
a Menorca no eren del Partit Popular, precisament. El servei
d’inspecció s’ha tancat per fer un procés de reestructuració, que
bona falta li fa, i res més, no cerqui cap fantasma més.

En el procés d’admissió de centres, les quotes, el disseny de
les plantilles..., s’han publicat quan s’ha pogut, quan s’ha pogut,
i els equips directius una vegada més han respost d’una manera
professional i el curs ha començat, repetesc, ha començat amb
tota normalitat, molt a pesar seu i d’altres organitzacions que no
estaven per la labor que la cosa funcionàs bé. 

Dissolució del consell escolar. No s’ha dissolt cap consell
escolar, Sra. Rita; s’ha reestructurat, s’ha reestructurat el consell
escolar, en el permanent hi ha les mateixes persones que hi
havia abans; l’únic que s’ha fet és reduir el nombre de persones
que formen el consell escolar per evitar despeses d’aquest tipus,
però, vaja, la representació és la mateixa, la mateixa. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí, home, i tant que sí. 

I miri, el decret..., miri, a cap polític no li agrada, ja ho vaig
dir l’altre dia, haver de retallar, però aquestes mesures
d’austeritat en aquest moment són imprescindibles si es vol fer
sostenible i viable l’actual estat que tenim de l’educació.
Després de quatre anys de disbauxa i de no mirar al futur i mirar
(...), ara són moments de responsabilitat i de gestionar les coses
amb seny, i en aquests moments -perdonin la veu perquè la tenc
un poc malament, però crec que s’entén perfectament, no?-

s’estan posant les bases per tenir una educació viable, una
educació que es pugui pagar. Lògicament tots voldríem, Sra.
Rita, unes ràtios d’alumnes menors, augmentar els grups de
suport, augmentar les ajudes de llibres, transport escolar o
menjador, però tots volem una educació millor, açò no crec que
ho dubti; però ara són temps de posar els peus en terra i pensar
quina educació podem pagar, i podem donar la màxima que
podem donar.

I abans d’acabar voldria remarcar que cap de les mesures, i
dic cap de les mesures, són del gust i de l’aprovació del Partit
Popular. Jo crec que el diàleg existeix; vostè diu que no hi ha
diàleg; jo crec que el diàleg existeix quan totes les parts volen,
i vostès ja ens han demostrat que no, ja que en varen tenir
ocasió amb el pacte d’educació i va durar el que dura un
caramel a la porta d’una escola. Jo crec que vostès són més
partidaris de la cercar la crispació, de cercar la desqualificació,
de la demagògia barata, fins i tot de la pancarta i d’un
confrontament, no d’un diàleg. 

Per tant, Sra. Rita, és que em sorprèn i m’estranya de vostè,
que és una persona que veig molt formada, que quan escriu açò
sempre fa un catastrofisme i un alarmisme que de veritat no la
comprenc. Supòs que serà perquè representa una cosa del partit
i s’ha de fer així. Però, bé, res més.

Per tant, Sra. Presidenta, nosaltres votarem que sí al
primer..., hi ha dos punts. Del segon punt, no cal ni parlar-ne
perquè, vaja, ja està desfasat perquè és sobre el començament de
principi de curs, que no hi he entrat perquè ha sortit a la premsa
ja, com hem vist tots, que, d’algarades i de problemes a instituts
n’hi ha haguts el mínim, molt a pesar que fins i tot les
associacions de pares promovien aquestes mobilitzacions, i per
tant el primer punt l’aprovaríem amb una..., un poc canviat el
text, que diria així: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar treballant -no a treballar,
a continuar treballant- en el diàleg i consens per tal d’evitar la
confrontació permanent al món educatiu”. A continuar
treballant. I indubtablement al segon, si no el retira la Sra. Rita,
votarem que no, perquè a més està desfasat i estem
completament en contra del segon punt.

Per tant, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Açò és la postura
del Partit Popular davant aquesta PNL. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Rita, per contradiccions vol
fer ús de la paraula? 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, moltes gràcies, a més per avisar una cosa que m’havia
despistat i que volia dir, que era que llevava, en el segon punt,
llevava la segona frase en una esmena in voce perquè ja
quedava extemporània, que era “aprofitant els dos mesos que
falten perquè comenci el nou curs”. O sigui, aquesta..., no sé si
hi estan d’acord però jo demanaria a veure si es podria llevar.

Jo li agraesc, per una altra banda...
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EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Si no retira tot açò nosaltres votaríem que no a la segona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, senyors diputats, deixin acabar a la diputada i jo
després...

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Sí, sí, perdó, és que (...) jo li he contestat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí. No, no, la Sra Rita està en ús de la paraula, ara
aclareix vostè com quedaria i ara demanaria...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, al marge de si m’han de votar o no aquest punt, jo
present una esmena in voce extemporània i quedaria "el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solucionar la crispació en el sector educatiu". I prou,
quedaria aquí.

Quant a les intervencions que han fet els grups, voldria
agrair al Sr. Alorda el suport,  efectivament no és qüestió de
doblers. En general, en tots els arguments que surten no es parla
d’afegir doblers o de llevar, parla de les retallades perquè han
afectat evidentment el sector educatiu, i qui no ho vulgui veure
o no ho vulgui entendre és perquè està sord o no mira els diaris
o continua sense escoltar totes les parts implicades. 

Jo crec que dels punts que surten a l’exposició de motius no
se’ns pot desdir a cap, no n'hi ha cap que no sigui cert, fins i tot
les instruccions o les normatives que han sortit que el Sr.
Monerris diu que normalment són unes instruccions que,
efectivament, quan arriben a les escoles s’acaten i ja està, però
el problema, jo no dic que no que no s’haguessin de fer per
consens perquè ja arriba un moment que és absurd, que no
podria funcionar la maquinària, però jo no deia això, jo deia que
altres raons també han estat la improvisació en els canvis
organitzatius realitzats sense la informació i el consens, ... aquí:
"el procés d’admissió a centres, les instruccions de
funcionament i les quotes i el disseny de les plantilles s’han
publicat tard i de manera improvisada". 

És a dir, jo no dic que aquestes s’haguessin de fer amb
consens, evidentment, el que passa és que el Partit Popular aquí
també va incomplir el seu programa o el que deia, com sempre,
havia dit que les publicaria el mes de gener i era finals de juny
quan varen sortir. I a açò no em poden dir que no perquè és
evident, perquè és una cosa que surt al BOE, i ja està, i és públic
i és notori.

Per tant, nosaltres el que venim a dir en aquesta proposició
no de llei és que hi ha una falta de diàleg i de consens, i açò no
m’ho poden contradir tampoc, perquè no ho dic jo. Jo no dic que
aquesta... no els deman ni diàleg ni consens amb aquesta
diputada i amb aquest grup polític, que vostès sempre em
retreuen allò del pacte, no, no els deman ni diàleg ni consens per
a nosaltres, els demanam diàleg i consens amb la comunitat
educativa. Per això, deim "per treballar a partir del diàleg i el
consens per tal d’evitar la confrontació permanent amb el món
educatiu", no amb el món polític, jo d’açò no deia res. Jo dic el
primer. 

Efectivament, jo crec que faríem bé d'escoltar i llegir la
premsa perquè jo no m’invent les confrontacions i vostè llegeix
la premsa de manera parcial. M’ha llegit una part d’un
comentari, un comunicat d’ADESME quan ADESME és un
dels colAlectius que més s’ha queixat de la falta de diàleg i de
consens. ADESME és un dels colAlectius que cada dos per tres
surt a la premsa perquè és dels pocs que està associat, fa poc
dies tornàvem a veure un altre article, un altre comunicat
d’aquesta associació.

Per tant, nosaltres pensam que... per cert, i el Consell
Escolar no em digui vostè que no es va dissoldre, es va dissoldre
i es va tornar a constituir, però es va dissoldre. I quan es va
constituir els colAlectius que faltaven, que hi faltaven perquè es
va tornar més petit, o no? I quins eren els que varen quedar
fora? Els sindicats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... els sindicats varen quedar fora, és a dir, aquells colAlectius
que eren més belAligerants amb la conselleria. 

Bé, acceptaré l’esmena de continuar treballant, perquè bé jo
crec que és important. Jo no veig que hagin treballat gaire, però
sí ho han fet un poquet doncs que continuïn, vull dir, que en
facin un poc més.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

Un segon, Sr. Alorda, un segon.

Sra. Rita, vostè acceptaria votació separada? S’entén que
accepta la votació separada dels dos punts.

Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, per corregir que si s’admet l’esmena nosaltres votarem
en contra del punt, creim que queda disseccionat que pareix que
s’està treballant ja en un sentit i nosaltres volem que es giri
d’amunt a avall. Per tant, si s’accepta l’esmena nosaltres
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votarem en contra de la proposició, és per puntualitzar el canvi
de posició si s’incorpora l’esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Portaveu, no, només perquè em digui si s’acceptaria...

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Sí, sí, s’acceptaríem el que hem posat en la ... continuar
treballant. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, si vostè accepta el canvi de l’esmena que ha fet la Sra.
Portaveu del Grup Socialista, llevar la darrera frase.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

No, no, el segon punt no, el segon el votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, si accepta la modificació, Sr. Diputat?

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

No, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perquè només es pot fer la modificació dels punts si cap
portaveu no hi està en contra.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Doncs, no, no. Acceptarem la modificació, però votarem en
contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, accepten la modificació, és el que volia saber.
Moltíssimes gràcies.

Passam a la votació de la Proposició no de llei 5736/12, punt
1. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Cap abstenció.

Per tant, quedaria aprovat per 13 vots a favor, 1 vot en
contra.

Passaríem ara a la votació del punt número 2.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Cap abstenció.

Idò, serien 5 vots a favor i 8 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5956/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació del
diàleg en la comunitat educativa.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5956/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació del diàleg en la comunitat educativa. Per defensar-la
té la paraula la Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei és complementària de l’anterior. En la primera el que dèiem
era, senyors i senyores del Govern, cerquin solucions a aquesta
situació que no és bona per al desenvolupament de la vida dels
centres educatius i que causa tant de trastorn als docents, als
progenitors i també a l’alumnat. Per favor, canviïn el rumb de
la seva política, que ja es veu després d’un any i mig que no és
bona ni dóna resultats i que no ens conduirà a res més que no
sigui més fracàs i abandonament dels estudis, a més, de cremar
el professorat.

En aquesta segona el que proposam és que aquestes
solucions que s’han de cercar, que s’han d’aplicar, que aquest
canvi de rumb en les seves polítiques ho facin amb diàleg i
consens amb la comunitat educativa, no d’esquena, no amb
imposicions com s’ha fet fins ara. 

Està clar que això no passa ara mateix, que nosaltres
sapiguem, i a tall d’exemple, tal i com hem comentat a l’anterior
proposició no de llei, s’ha tret ara una nova normativa, que ja
l’havia comentada també a l’anterior PNL, que és el Decret de
tractament integral de centres i l’avantprojecte de llei de
convivència i autoritat del professorat, que està fet totalment
d’esquena a la comunitat educativa. Per tant, no auguren que les
coses vagin a canviar massa i sobretot el que no auguram és que
doni estabilitat al sector educatiu perquè vostès o el Partit
Popular, podran imposar la seva majoria parlamentària en
aquesta llei, però han de tenir clar que quan perdin aquesta
majoria, quan no estiguin en el Govern, si nosaltres governam
aquesta llei desapareixerà. 

Lamentam que el Partit Popular no cregui en la necessitat de
dotar d’estabilitat el sistema educatiu perquè el primer que fa
quan governa és canviar d’alt a baix el sistema de manera
unilateral, un sistema que ara començava a donar els seus fruits
a les nostres illes perquè havien disminuït en alguns punts, gens
menyspreables a més, les taxes de fracàs escolar i
d’abandonament prematur i que açò, reconeixem, que era a
causa també de l’esforç i de la implicació del sector educatiu i
de les administracions educatives conjuntament. Ara açò s’ha
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romput i quan més temps passi més difícilment es podran tornar
a unir els fragments.

Com vàrem expressar en el seu moment el malestar de la
comunitat educativa és creixent i no només per allò que afecta
directament un o altre sector quant a retallades econòmiques
sinó perquè queda de manifest que les mesures d’ajusts suposen
un desmantellament dels pilars d’igualtat d’oportunitats per a tot
l’alumnat i que són un retrocés en la qualitat de l’educació de
les nostres illes.

És per tots aquests motius que pensam que el Parlament ha
de donar suport a la postura dels centres docents de les Illes de
voler mantenir els seus projectes educatius i lingüístics,
aprovats pels corresponents consells escolars on hi ha
representada tota la comunitat educativa. Açò si s’aprova
significa que una modificació del Decret de tractament integral
dels centres significaria, vaja, una modificació del Decret de
tractament integral dels centres que deixarà una participació
testimonial als consells escolars que únicament podran aprovar
de manera inicial aquests projectes i serà, en canvi, la
conselleria que els aprovarà definitivament quan estiguin
totalment al seu gust.

Volem instar, a més, una altra de les propostes que hi ha és
que el Govern ha de recuperar el marc de negociació, com hem
dit, i el diàleg amb els sindicats, els centres i les famílies i que
aquesta negociació sigui constant en el cas de les plantilles dels
centres segons les seves necessitats, de manera que possibiliti
mantenir una atenció idònia a les diferents necessitats, als
diferents ritmes d’aprenentatge i que es facin plans d’actuació
i de necessitats específiques en lloc de normatives que semblen
càstigs i petites venjances.

Nosaltres creim que allò que s’ha de fer, i per açò ho
demanam al punt cinquè, és reconèixer la feina feta pels centres
educatius de les Illes per millorar els resultats acadèmics globals
i la qualitat de l’educació en benefici del desenvolupament
intelAlectual, emocional, afectiu i social de tots els alumnes i en
benefici també de la cohesió social de les nostres illes.

Finalment, demanam que es liquidin els deutes que encara
es mantenen amb els centres docents de les nostres illes. Els
centres han de fer feina en condicions i ja aguanten massa temps
de penúries. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Abans de passar al torn de
fixacions, una petita correcció en el tema de la votació del punt
1 anterior, que no són 13 vots a favor sinó 12 vots a favor, que
falta un diputat. 

Ara sí, passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposta, com molt bé ha
dit la ponent, és una continuació dins la mateixa lògica del que
era la proposta primera, jo diria de la proposta inicial. La veritat
és que he quedat un poc descolAlocat quan es parlava de
continuar treballant perquè jo precisament entenc, i en aquest
sentit vull donar suport a aquesta proposició, quan el que es
demana és un canvi de rumb, no una continuïtat sinó un gir, i un
gir de 180 graus pràcticament sinó de, com a mínim, molts de
graus, de molts de graus perquè la veritat és que, com s’apunta,
el nivell de conflictivitat, d’allunyament de les demandes que hi
ha dins la comunitat educativa és, en aquest moment, important.

Jo crec que, no sé si he de dir sorprès, però sí que m’ha
preocupat que el Sr. Monerris no hagi estat conscient que
aquesta situació és a les aules i que pareixi que és una mena
d’obsessió o de mania de creació artificial per part de l’oposició.
Em preocupa perquè la incapacitat de detectar el problema i la
situació real desactiva qualsevol possibilitat d’anàlisi i de
solució possible perquè si un no detecta el problema no el pot
resoldre bé. La veritat és que segurament perdrem més temps
intentant contestar preguntes mal plantejades que si no les
plantejam bé no és possible afrontar-les.

Nosaltres sí que coincidim amb la diagnosi que fa aquesta
proposició no de llei, aquest moment existeix i no només no
s’escolten tots els colAlectius implicats sinó que fins i tot, si cal,
es canvia la composició del Consell Escolar per tenir-lo més
dòcil o més proper o canviant-ne els seus components. Nosaltres
pensam que això no és la manera, evidentment, d’escoltar sinó
d’enviar missatges.

Com s’ha fet amb aquest esborrany que tenim en marxa que
en aquells moments no es podia conèixer, però resultat
especialment oportuna aquesta reivindicació dels projectes
educatius i lingüístics dels centres perquè jo crec que era una
prevenció que quan es va registrar no sé fins a quin punt
innecessària, però ja s’apuntava tot el debat dels projectes
lingüístics, ara ha quedat absolutament corroborat des del
moment que es roba l’autonomia als centres. Tot el contrari del
que deia el pacte educatiu, tot el contrari de la retòrica del Partit
Popular en el sentit de donar poder als centres i donar-los més
autonomia, tot el contrari, se centralitza una altra vegada, moltes
decisions residenciades ara en els centres retornen a la seu de la
conselleria i nosaltres creim que això és un error, creim que s’ha
de tenir molt en compte que el marc lingüístic s’ha de pactar a
nivell de Consell Escolar, a nivell general de la comunitat
educativa, però que després també hi ha d’haver un marge per
als projectes educatius i per als projectes de centre.

M’agradaria veure aquest partit popular que no vol ni un
referèndum amb majoria simple com faria un referèndum en el
65% d’un cens electoral. És que és una cosa que no existeix
enlloc del món, en cap tipus de cens. El PP no vol majories
simples en referèndums i ara ens apunta, ens aboca a
referèndums del 65% del cens. Crec que això demostra l’interès
que té realment de donar poder, de donar cobertura, de donar
possibilitats d’enriquir i d’animar a la participació dels centres,
quan ell sap perfectament en quin moment ens trobam a hores
d’ara.
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Per tant, ens agradaria que hi hagués aquest punt de no
retorn, de gir en la recuperació del marc de negociació, com
apunta el segon punt. Torn a iniciar, per no discutir, si quedàs
transaccionat amb un continuar negociant també negaríem el
suport a aquesta proposició no de llei, nosaltres volem recuperar
el que no hi ha, perquè no hi és, al nostre entendre, o així ens ho
fan entendre les associacions de pares, ens ho fan saber els
representants dels treballadors o ens ho fa saber la mateixa
escola concertada, per tant, nosaltres entenem que la situació és
la que descriu aquesta proposició no de llei.

També el reforç maldament ha quedat també un moment
estrany, en el mes de setembre, però jo crec que encara ara es
pot analitzar quins són els cursos que han quedat per sobre
d’unes ràtios excessives i que si hi ha possibilitats de tornar a
dotar-los, encara és possible, no serà a principi de curs, però
sempre hi ha mecanismes per intentar millorar o dotar de
personal de suport aquells centres que han quedat amb índexs
d’ocupació excessius.

Liquidar els deutes era la gran proposta o una de les grans
promeses immediates del Grup Popular, no tot d’una que va
entrar perquè pràcticament tothom estava o estàvem molt més
al dia del que ha estat aquests darrers mesos, en realitat hi ha
unes despeses, hi ha en aquests moments un deutes a la
comunitat educativa molt importants que posen inquietud a
molts d’equips directius i creim que és molt raonable, altres
vegades ja ho hem provat, ara tornaríem a provar-ho, no sé si
després de quinze mesos i que tot aquest tema de tresoreria
s’havia de resoldre amb els pressuposts de 2012 i hi deu haver
una munió de declaracions en aquest sentit que els pressuposts
de 2012 ja responien a la situació econòmica vigent i que, per
tant, tot es pagaria perquè hi havia el 2012 la possibilitat de fer-
ho, estam discutint els de 2013, i ara encara no sé tornarem a
escoltar parlar del que feia quinze mesos es trobaren.

El punt cinquè desgraciadament el trobam necessari, que és
aquest de voler reconèixer la feina dels centres educatius. Crec
que cada dia en els debats duim molts (...) cap al sistema i els
centres educatius de les seves tasques, acusacions -ja dic-
infundades, d’adoctrinaments, de sistemes pedagògics obsolets,
de no fer feina així com toca, missatges sibilAlins del nombre
d’hores que fan els mestres o la dedicació que tenen. Per tant,
crec que tot això s’ha d’acabar, tot això s’ha d’acabar i s’ha de
posar en valor la feina, no s’han de fer lleis d’autoritat sinó allò
que s’ha de fer és donar autoritat o s’ha de fer la llei, però
sobretot el que s’ha de fer és crear les condicions perquè aquesta
autoritat s’exerceixi amb naturalitat i això passa pel
reconeixement social i pel respecte a aquesta professió.

Per tant, creim que estaria bé que el Parlament, avui, tornàs
a reconèixer aquesta feina feta i que abominéssim de tots els
missatges negatius que es transmeten a la comunitat docent. Si
hi ha alguna tasca individual que hagi de tenir algun ressort que
es tengui, jo diria amb discreció, però si algú vol esbombar als
quatre vents que ho faci, jo diria amb discreció, però que sigui
individualment i no en els debats a base de generalitzacions, ja
dic, que per abusives són absolutament injustes i que només
contribueixen a una imatge que es vol, sobretot, de la cosa
pública, que es vol enviar sobretot de la cosa pública i que no és
gens innocent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Ana Maria Aguiló i Garcias, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo, és que s’han de desmuntar
tants de tòpics. L’esquerra es basa sempre amb els tòpics.
Vegem, el Partit Popular no ha governat mai d’esquena als
ciutadans, mai. I jo li posaré d’exemple la LONCE. Vegem, què
ha passat amb la LONCE? Doncs, amb la LONCE ha passat que
es va penjar a la pàgina web del ministeri, ha rebut 11.000
alAlegacions, aquestes 11.000 alAlegacions han estat aportades a
la LONCE i s’hi està fent feina, es passarà al Consell Escolar i
es passarà on sempre s’hagi de passar per tot. Què es va fer?

Doncs, el que es va fer va ser parlar amb la comunitat
educativa i no només parlar amb els representants de la
comunitat educativa, sinó també parlar amb mestres; es va
analitzar què estava passant en el sistema educatiu, perquè no és
normal que hi hagi un 40% de fracàs escolar, no és normal que
estiguem a la cua de tots els informes de l’OCDE, aleshores es
va mirar exactament què és el que estava passant i arrel d’això
es va voler modificar la LOE, ni tan sols es farà una llei
orgànica, simplement es modificarà una llei que vostès han fet,
vull dir simplement i planament. És a dir, perquè no tenim
temps o no es vol fer una llei orgànica, es vol fer una
modificació de la llei orgànica que vostès han fet, on?, doncs
allà on ha fallat.

Una cosa positiva de la LOGSE i de la LOE, doncs que ha
aconseguit el cent per cent d’escolarització, això és una cosa
positiva, per tant molt bé, anem endavant, anem a utilitzar-ho.
Coses negatives? Doncs una cosa que tal vegada fa falta és la
flexibilització de secundària; doncs anem a veure si es pot
flexibilitzar la secundària. Avui de matí, per exemple, sortia una
molt bona notícia, la Sra. Fátima avui deia que “Los alumnos
recibirán en las empresas al menos un 33% de las horas de
formación”; és a dir, això són propostes, la formació dual.
L’únic que nosaltres demanam és que facin propostes, com que
vostès són incapaços de fer propostes, perquè vostès varen ser
incapaços de firmar un pacte educatiu amb el Sr. Gabilondo,
doncs anem a fer feina, el que no podem fer és estar mans
creuades.

I el que no podem fer és el que va fer el Sr. Zapatero, perquè
el Sr. Zapatero sí que ho va fer sense consens, al Sr. Zapatero no
li agradava la LOCE perquè feia olor de PP i tot el que fa olor
de PP al PSOE no li agrada gens i la va tirar a la paperera i va
fer la LOE, que simplement la LOE és un "tuneado" de la
LOGSE, això és governar sense consens; és a dir, no va mirar
què és el que estava malament i què és el que estava fallant en
el sistema educatiu, no, la LOCE, com que és del PP, no
m’agrada, la tir a la paperera i faig la LOE, i com que no tenc
temps, doncs corrent i ràpidament copiï la LOGSE, una llei que
ha fracassat i, a més, ho sabem.
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I no ens tornin dir i no vagin dient per allà, perquè estic
cansada de sentir el mateix, que hem tengut moltes lleis
educatives; mentida, mentida, fa 25 anys que tenim lleis
socialistes i fa 25 anys que som a la cua del model educatiu, vull
dir, jo crec que és hora de canviar. I si això ho traslladam a les
Illes Balears, bé, és que el nostre conseller va presentar un pacte
educatiu; és que aquesta cambra volia fer una ponència de pacte
educatiu. I què va fer l’oposició? L’oposició es va aixecar i se’n
va anar, és a dir, no va mirar el futur. Perquè les retallades, ho
tornam repetir, són retallades estructurals, són retallades per
sortir de la crisi, és a dir, han de saber mirar un poquet més
enllà, han de saber mirar un poquet més el futur; és a dir, anem
a seure, anem a veure quins problemes hi ha dins la nostra
comunitat autònoma, anem a estudiar-los, tots. Volen consens?
Doncs, seiem. Però és que no saben seure, és que no saben fer
feina, és que aquest és el problema, no saben seure.

És a dir, vostè mateixa, Sra. Rita, va presentar un projecte,
vostè mateixa va presentar un projecte de ponència; li vàrem
acceptar aquest projecte de ponència i se’n va anar. Vull dir,
això és que, bé, bé.

Sempre hem mantingut i sempre mantendrem, tant en ple
com en comissió, que els progressos a nivell educatiu són lents
i que les reformes que s’han d’emprendre s’han de realitzar amb
la confiança que donin bons resultats. No hem d’esperar mai
solucions a curt termini. Quan es va implantar la LOGSE es
varen posar moltíssims doblers amb la implantació de la
LOGSE, amb la implantació de la LOGSE i amb la implantació
del català -jo hi era, jo donava classes- es varen posar
moltíssims doblers; als directors se’ls pagava 1 milió de
pessetes per implantar la LOGSE, a cada director, vull dir és
que no em venguin a dir, per l’amor de Déu, que s’han donat
moltíssims doblers a educació.

Per tant, no hem d’esperar mai solucions a curt termini, és
evident que el sistema actual, amb les diferents, però amb el
mateix fons, ha fracassat; el sistema educatiu socialista ha
fracassat. Quan se n’adonaran que ha fracassat el sistema
socialista, quan se n’adonaran?

I el nivell educatiu dels estudiants de les illes dista molt de
ser òptim, segons el darrer informe PISA. És cert, és ver, Sra.
Rita, que es detecta una lleu millora, que es retorna als valors de
l’any 2003, però encara no aconsegueix la mitjana internacional.
Les Illes Balears són una de les comunitats que més llastren la
puntuació espanyola, miri quina vergonya, miri quina vergonya,
per l’amor de Déu! I vostès encara parlant de crispacions i de
coses d’aquestes, jo sí que estic crispada veient aquest
panorama a les Illes Balears, això sí que és crispació per a una
mestra, veure aquest desastre d’educació socialista on ens ha
duit!

Els alumnes de l’arxipèlag ni tan sols aconsegueixen la
mitjana espanyola a cap de les disciplines avaluades per aquest
organisme; en concret, en comprensió lectora, per exemple, els
alumnes de les Balears obtenen una puntuació de 457 punts
sobre la mitjana de 481. Tampoc en matemàtiques, els
estudiants de l’arxipèlag aconsegueixen la mitjana del país en
finalitzar secundària, com és una puntuació mitjana de 483
punts, situada per davall de la mitjana de l’OCDE, que són 496,
i en matèria de la qual aquí a Balears quedam amb una
puntuació de 464.

Per cert, l’informe PISA torna evidenciar que els alumnes
són millors que les alumnes en matemàtiques i ciències, mentre
que les alumnes els superen en lectura. La tercera matèria que
qualifica l’informe PISA són les ciències i de nou les Illes
Balears és queden a la cua espanyola i mundial, amb una
puntuació de 461, mentre que la mitjana espanyola és de 488 i
la de l’OCDE és de 501.

Duem diversos anys de retallades, Sra. Rita, per favor, ho
demani al Sr. Llinàs; el Sr. Llinàs, quan va entrar ja va retallar
en educació, ja va retallar en educació ...

(Remor de veus)

... bé, parlam de la falta de diàleg, de la falta de diàleg, jo era a
la Mesa sectorial i al Sr. Miquel Coll s’hi aixecaven els
sindicats de la Mesa sectorial, s’hi aixecaven i se n’anaven els
sindicats, per l’amor de Déu! Vull dir, és que no m’han de venir
a contar què ha passat dins la conselleria quan hi havia la Sra.
Bàrbara Galmés i quan hi havia el Sr. Llinàs!

Per cert, la que va rompre el consens lingüístic, la que va
rompre el consens lingüístic va ser la Sra. Galmés, posant un
decret, que resulta que després no ha estat acceptat pel Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, dient que els pares no
podien elegir la llengua d’aprenentatge dels seus fills, aquesta
va ser la senyora que va rompre el consens aquí, a les Illes
Balears, perquè no teníem cap problema abans. I els socialistes
varen rompre el consens, i això ho han de tenir molt en compte.

Bé, ja que vostès defensant, o sigui, duim diversos anys de
retallades pressupostàries en matèria educativa, els mateixos
que avui ens diuen i ens fan aquestes propostes i els donen
suport, defensaven les retallades pressupostàries en els dos
darrers anys de la legislatura del pacte, asseverant que aquests
no afectarien la qualitat educativa. Què ha canviat, senyores i
senyors diputats? 11.350.000 euros es varen retallar directament
de les nòmines, això va repercutir a 400 interins, 400 interins
que no varen ser reconeguts, ni tan sols varen ser reconeguts pel
Govern.

És a dir, així com ara el conseller i el director i la directora
general s’han segut, han consensuat el nombre de retallades, el
nombre d’interins que se n’anirien, fins i tot no només s’han
consensuat el mes de juny, es varen consensuar després el mes
de setembre, en aquell moment ni tan sols es varen consensuar;
és a dir, la falta de diàleg en aquell moment era patent. Bé, han
canviat dues coses: una, que els pressuposts d’aquesta comunitat
tenen com a objectiu minimitzar el dèficit públic i conseqüència
d’això són les retallades que es produeixen a totes les àrees de
govern; recordem-ho, mentre ens llevaven 400 mestres
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augmentaven 6.000 funcionaris la comunitat autònoma. Les
àrees de Govern, mitjançant ..., bé.

Donam suport, per una altra part, la segona diferència és que
ara els que són a l’oposició donaven suport a un decret en
matèria lingüística que s’ha demostrat que no era constitucional,
o sigui, això són les dues coses que han canviat; és a dir, els
socialistes feien retallades, però només en educació, no feien
retallades en res més, no reestructuraven el sistema de la CAIB.
Avui mateix, ha comparegut el vicepresident i ha dit que
nosaltres el que feim és reestructurar tota la CAIB, ells no, ells
retallaven professors i no reestructuraven la CAIB, es gastava
en altres coses i amb altres doblers, per tant no em digui que no
hi havia falta de diàleg.

Per exemple, el conseller Llinàs enviava cartes als centres i
a les entitats a les quals devia doblers i els demanava que
anassin a les entitats bancàries a demanar un crèdit. I ara que en
aquests moments que es regularitzen els pagaments, avui mateix
surt que Educació pagarà aquest any 960.000 euros en beques
de menjador i transport, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Molt bé.

... ara ens demanen que ho liquidem tot de cop.

Per tant, el que nosaltres volem dir és que a la primera,
evidentment, deim que no, hi ha un decret, un avantprojecte de
decret penjat; aquest avantprojecte de decret passarà tots els
filtres que hagi de passar i més, els filtres constitucionals que
hagi de passar i més, i, bé, ja veurem què passarà amb els
projectes lingüístics de centre i amb els projectes educatius de
centre.

Al segon, no s’ha perdut mai, una vegada més, repeteix, no
s’ha perdut mai el diàleg, els que sí varen perdre el diàleg va ser
el pacte, i jo en som conscient perquè hi era. Per tant, en lloc de
dir “recuperar”, no s’ha perdut mai: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar el diàleg
amb els sindicats, centres docents i famílies”; és més, s’està fent
una mesa de diàleg amb les famílies, cosa que vostès varen ser
incapaços de fer durant quatre anys.

Al número 3 hi votarem que no.

El número 4, “instar el Govern a regularitzar els deutes
acumulats des de la passada legislatura”, no hem d’oblidar mai
que els deutes venen de la passada legislatura.

El número 5, “la feina feta des de sempre”, no en els darrers
anys; és a dir, gràcies a la comunitat educativa, és ben ver,
gràcies al mestre això no s’ha enfonsat més, perquè si hagués
estat gràcies a les seves lleis estaríem fatal, estaríem molt
malament. Quan parlam d’adoctrinar, i ho repetirem sempre,
parlam que un parell de professors adoctrinen en els centres, no
són tots, n’hi ha molts, moltíssims que fan una labor impagable.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Rita, vol fer ús de la
paraula per contradiccions, i també si accepta la votació
separada?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, jo no acceptaré les esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, no acceptaré les esmenes. Gràcies, Sra. Presidenta.

Li volia dir al Sr. Alorda que no és exactament igual les dues
qüestions, les dues propostes, la de la proposició anterior, que
deia, instava a treballar a partir del diàleg, i ells diuen que
continuaran treballant des del diàleg, o sigui, treballen per al
diàleg, no? Altra vegada sí, jo no ho sé, del que estic segura és
que està romput i que s’ha de recuperar, d’açò sí que n’estic
segura; ara, que treballen, doncs que continuïn treballant, però
que ho facin, que recuperin aquest diàleg, perquè ara no està
recuperat i és evident. Per tant, a aquesta segona proposta no li
acceptarem de cap manera.

Jo voldria dir que a la intervenció de la Sra. Aguiló, crec que
s’ha equivocat de propostes, sort que després, jo pensava que
era a una altra comissió, sort que al final s’ha posicionat en els
punts d’aquesta, però clar és que ens ha tornat llegir la mateixa
argumentació que ja va fer fa un any, bé, fa un any no, i a cada
comissió hem de sentir, vull dir, sempre és la mateixa, i de
vegades queda bé i de vegades no queda bé, i en aquest cas,
doncs no quedava bé perquè parlàvem d’altres coses. Un altre
dia parlarem de la LONCE, perquè ja nosaltres hem fet una
proposta per parlar de la LONCE i hem demanat una
compareixença del conseller per parlar d’açò, etc. Vull dir que
un altre dia parlarem de les lleis, ja n’hem parlat, hem parlat
moltes vegades d’aquestes lleis que vostès diuen que són tan
fatals que va fer el Partit Socialista, però que, en canvi, resulta
que en el País Basc, jo li torn a dir el mateix, perquè clar és que
fa un any que repetim el mateix, bé, doncs ho repetim, perquè
sembla que sempre facem la mateixa PNL, però fa un any que
li dic: en el País Basc resulta que tenen un 13% de fracàs, eh,
amb les mateixes lleis socialistes. I aquí no, i què ha passat
aquí? Doncs aquí ha governat més temps el Partit Popular,
perdoni vostè, i ha gestionat més el Partit Popular Educació i
Cultura que el Partit Socialista; potser si el Partit Socialista
hagués governat més temps ara tendríem menys fracàs escolar.
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(Remor de veus)

De fet, la passada legislatura el vam disminuir en 5 punts, tal
vegada haguéssim governat més doncs també ho haguéssim
millorat.

Bé, açò quant a la LOGSE i totes aquestes qüestions que jo
crec que no venien al cas, perquè el que es demanava era una
altra cosa.

Quant al pacte educatiu, doncs el mateix, nosaltres ens
anàrem del pacte educatiu cansats de veure que sortien notícies
pel diari de retalls i de qüestions que ni tan sols ens avisaven, ni
ens deien i ja vam deixar un pacte, que açò no és un pacte, açò
és una comedora de coco y nada más i és una cosa
propagandística i absolutament res més; vull dir que allò que
van fer vostès era un paperot que no servia de res.

Quant al pacte que havia proposat el Partit Socialista a la
passada legislatura el ministre Gabilondo, si no es va arribar al
pacte educatiu va ser perquè el Partit Popular es va negar
absolutament...,

(Remor de veus)

... i per açò ho vull dir, ho vull dir perquè quedi en acta, perquè,
bé, crec que ja arriba un moment que s’han de dir les coses (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci a la sala, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Per una altra banda, no m’ha quedat clar això de liquidar els
deutes que es mantenen amb els centres docents, de totes
maneres crec que ha presentat una esmena que jo no pens
acceptar tampoc, perquè es dóna tota una situació, que jo crec
que és molt deplorable en els centres, que paguen els pares de
la seva butxaca coses que tocarien a la conselleria, els directors
s’estan banyant, sobretot amb aquells fillets que tenen més
dificultats d’aprenentatge. Estan fent classes de repàs, han llevat
els reforços, però es fa a algunes escoles per voluntarisme dels
professors; s’estan donant, duim menjar perquè no hi ha beques
de menjadors. Enguany, ara surten les beques de menjador de
l’any passat, les de l’any anterior no s’han pagat, que els tocava
pagar ja quan vostès entraren a governar i no les van pagar,
s’han botat quasi un any, surten ara les del curs anterior. I les
beques de transport per a l’any que ve queden eliminades en el
pressupost, pel que hem pogut veure aquests dies, així, de ver.

Per tant, nosaltres lamentam molt que precisament els més
dèbils hagin de ser els que tenguin preocupacions econòmiques
i que no se’ls puguin solucionar i els que passen pitjor aquesta
crisi, mentre que n’hi ha uns altres que mengen llagostes i
també champán del bueno.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Idò, passaríem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 5956/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE 5956/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7919/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
d'educació infantil i primària Pere Garau a Son Macià.

I per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7919/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre d’educació infantil i primària Pere Garau a Son Macià.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada, la Sra. Conxa
Obrador i Guzman, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer de tot, donar la
benvinguda i saludar els pares i mares i docents d’aquesta
escola, d’aquest centre que han vengut a ser presents a
l’exposició d’aquesta proposició no de llei i també del resultat
a la seva votació.

Volia dir que la reivindicació que van fer els pares, les
mares i l’equip docent d’aquesta escola data de l’any 2001,
parlam de fa onze anys, onze anys que reivindiquen la millora
de l’edifici i de l’eliminació dels barracons i de les aules
prefabricades en les quals els nins i nines han de fer classes i els
mestres han d’impartir la docència.

Si parlam de l’edifici vell, per així dir-ho, parlam d’un
edifici que no acompleix el Pla de l’accessibilitat, té escales, els
nins han d’anar a uns banys i han de pujar i baixar escales; les
classes estan comunicades per una sola entrada, la qual cosa
dificulta moltíssim la impartició de la docència de les classes,
perquè hi ha constantment nins i nines que entren i surten
travessant dues aules, per tant tampoc no acompleix. Hi ha
humitat, hi ha goteres, hi ha avaries elèctriques, hi havia un pati
perillós, sense pavimentació i els barracons, doncs els barracons
pitjor que com està l’edifici, els barracons tenen rovell, tenen
humitats; una vegada que va ploure molt va caure tota l’aigua
damunt el pupitres, damunt el material; l’aula prefabricada on
els nins han de fer la gimnàstica, l’educació física té una
moqueta i està damunt una fosa sèptica, amb la qual arriben
males olors i arriben moscards i arriba molta contaminació i no
reuneix les condicions, ni aquest barracó ni tots els que hi són.
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Per tant, ja des de l’any 2001 l’AMIPA ja va demanar, el
consell escolar va demanar l’ampliació urgent del centre i
l’eliminació de les aules prefabricades. Si haguéssim de dir el
recorregut d’aquesta solAlicitud durant tot aquest temps fins
arribar el dia d’avui, podríem assenyalar 45 documents dins
aquest expedient, 45 documents, 45 solAlicituds o referències
que fa l’escola i que la conselleria va contestant. Però de tot
aquest recorregut d’aquestes solAlicituds, m’agradaria referir-me
a cinc fites, que jo consider que són importants.

Dia 10 d’abril de 2008 hi ha una carta de la conselleria a
l’Ajuntament de Manacor on es diu que el pla d’infraestructures
educatives per al bienni 2008-2009 estava tancat, però que
tendrien en compte les necessitats del centre al pla
d’infraestructures educatives per al bienni 2009-2010.
Continuam la demanda, continuam les reivindicacions, els
directors de centre continuen fent les seves instàncies perquè
veuen que a pesar d'aquesta contestació de la conselleria a
l’Ajuntament de Manacor, veuen que el temps passa i que no hi
ha cap resolució en positiu.

Dia 11 de gener de 2010 al ple ordinari de l’Ajuntament de
Manacor es presenta una moció per a la rehabilitació integral
del Centre Mestre Pere Garau, tots els partits de l’Ajuntament
de Manacor acorden reclamar al Govern la reforma d’aquesta
escola. Per tant, aquí hi ha un posicionament de l’Ajuntament de
Manacor que també es posiciona devora tots els partits que
conformen l’ajuntament, tots els partits es posen al capdavant i
demanen que per favor es faci feina en aquesta línia.

Després, dia 25 de febrer de 2010, arriba a aquest parlament,
a aquesta mateixa comissió de Cultura una proposició no de llei
que demana que s’iniciïn  els tràmits necessaris per tal d’iniciar
dins l’exercici 2011 la construcció de l’escola Pere Garau de
Son Macià. Per tant, és una proposició no de llei que ja està
aprovada, la que duim avui, ja es va aprovar el 2010 i veim que
el Govern, pel que hem vist, no va executar ni va complir.

A partir d’aquí, a partir de dia 24 de març del 2010 comença
a haver-hi un intercanvi epistolar de documents que si el solar
compleix, que si no compleix, que si un estudi de detall, que si
una modificació de les normes... que, en definitiva, ens duen a
dia 13 d’abril del 2011 en què en el Pla d’infraestructures 2011-
2012 ja hi ha una reserva de crèdit, un pressupost de 3.700.000
euros per iniciar la reforma d’aquesta escola, reforma que
encara no hem iniciat. O sigui, hi ha un acord de l’ajuntament,
hi ha un acord aprovat en comissió al Parlament, hi ha una
dotació pressupostària, i aquests nins continuen anant a classe
als barracons amb les humitats, amb els mosquits, amb les
males olors, amb uns equips docents que fa miracles amb les
instalAlacions que tenen allà i que donen tot el que poden donar
perquè els nins no pateixin aquestes infraestructures
tercermundistes que no es mereixen i continuam igual.

Jo no vull donar la culpa a ningú, aquí hem fallat tots, tots
els partits polítics que formam part de totes les administracions
implicades perquè no hem estat capaços, ni un, en dotze anys de
donar una solució a un problema que era fàcil d’arreglar, només
necessitava voluntat política. El resultat és que aquests nins no
tenen la reforma feta, i el crèdit no s’ha emprat perquè no s’han
iniciat les obres. Per tant, els que hem fallat..., hem fallat
nosaltres a la comunitat escolar i ho hem de reconèixer.

Per tant, crec que avui ha arribat el dia i el moment de tornar
a posar aquest tema damunt la taula perquè d’una vegada per
totes aquests nins puguin anar a classe amb condicions ben igual
que la resta d’alumnes de tota la comunitat de les Illes Balears,
o sigui, en aules que no tenguin problemes d’accessibilitat, que
els nins amb discapacitat física hi puguin anar i no tenguin
aquestes barreres arquitectòniques, en aquests moments, en
aquesta escola un nin amb crosses no pot anar a classes, un nin
amb cadira de rodes no pot anar a classe perquè hi ha escalons
pertot.

Avui, curiosament, hem vist publicat als mitjans de
comunicació la informació que el Govern es compromet a
reformar aquesta escola durant el 2013 i parla que dotarà d’un
pressupost de 2 milions la reforma que es pacti per a aquesta
escola. Jo mantindré la meva proposició no de llei malgrat
aquesta informació, perquè puc llegir en un mitjà de
comunicació que el conseller s’hi ha compromès, però pel que
hem vist això no és cap garantia que això es compleixi, ni tan
sols és garantia un acord parlamentari, que l’executiu ho
compleixi, però crec que és necessari que avui es torni a debatre
i es torni a votar la voluntat de reformar aquesta escola. Per tant,
mantindré la meva proposició no de llei que diu: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar
durant aquest exercici la reforma o nova construcció del centre
d’educació infantil i primària Mestre Pere Garau a Son Macià
de Manacor.”

Esper que pugui tenir el suport de tots els grups que tenen
representació a aquesta cambra perquè és de justícia que aquests
nins i tota la comunitat escolar pugui tenir una escola en
condicions, tal i com es mereixen. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És senzillament per anunciar el
nostre vot favorable, crec que els arguments han estat exposats
i han estat també extensament explicats, una mica el recordatori
que teníem. Crec que les posicions ja consten també a moltes
actes públiques i als diaris de sessions des de les quals des del
nostre grup també hi hem donat suport des de la pura
racionalitat a aquesta demanda, tot i saber que era i és un
moment difícil, quan l’any 2010 ja es va assumir aquest
compromís, un sabia amb quines dificultats ens trobàvem i que
per tant el compromís que s’assumia en aquell moment, tots
l’havíem de calibrar i una vegada assumit per unanimitat idò ara
es tracta d’aplicar-lo.
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També hem vist aquest anunci per part del Govern, per part
del conseller, que ho celebram, que es trobi aquesta possibilitat,
no hi ha cap expressió, no hem vist encara tampoc dins l’anàlisi
que hem pogut fer dels pressuposts aquest compromís establert,
pot ser que encara és una primera lectura en diagonal, però tant
és que quedi compromès d’una manera més explícita, per la
qual vetllarem en els pressuposts del 2013 en el benentès que és
compartit perquè si tots ho deim i tots ho expressam i el mateix
govern així ho anuncia, seria positiu que així fos.

Crec que certament, tot i les mancances que tenim en l’àmbit
de l’equipament a les Illes Balears són molt importants i aquí
les recordam de tant en tant, tot i que la nostra despesa
educativa sigui tan baixa i en bona mesura ho és també pel
nostre mateix sistema de finançament i les mancances
estructurals que tenim no són excusa per no trobar la manera,
sobretot en un moment en què es baixa d’una manera tan
espectacular el pressupost d’educació.

Per cert, com que veig que hi ha un poc de públic i per evitar
que se’n vagin amb una idea equivocada de les mentides que es
puguin contar en aquest parlament, ni es varen baixar 400
interins l’any 2010, a l’inrevés, hi havia una inversió en aquell
moment de 69 milions d’euros més en personal docent del que
hi haurà al pressupost de l’any que ve, 69 milions d’euros és la
diferència entre la liquidació 2010 de capítol 1 de la conselleria
i el 2013 el que té el pressupost del Partit Popular que ens ha
presentat, això són dades que estan a la conselleria, allò altre
són xerrades de la Sra. Aguiló, no hi ha 6.000 treballadors més
l’any 2011...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Per alAlusions...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...xerrarà tot el que vulgui, 6.000 treballadors més l’any 2011 és
una autèntica aberració que per molt que la diguin no se
sustentarà absolutament en res.

Per tant, en aquest moment dificultós i que has hagut de
trampejar en tantes coses, no això ens pot llevar que aquest
milió, milió i mig, dos milions, el que faci falta per posar en
condicions aquesta escola ho facem, sense demagògies, sense
prometre coses que no es poden complir, però sí cercant d’on
faci falta perquè aquesta prioritat va per damunt d'altres que
evidentment poden esperar i no pot esperar l’escola de Son
Macià.

Moltes gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sra. Presidenta, per alAlusions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Aguiló, si no li sap greu, deixaré la paraula a la
portaveu per defensar i si vol després en el darrer torn li passaré
la paraula uns segons perquè pugui aclarir les alAlusions.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ara per defensar, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Margalida Serra i Cabanellas, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També vull donar la
benvinguda als membres del centre de Pere Garau. 

Senyores i senyors diputats, tal com diu la Sra. Obrador a
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei, el centre
d’educació infantil i primària de Pere Garau a Son Macià de
Manacor, parlam d’un centre construït fa més de trenta anys,
amb un projecte d’edificació poc funcional, amb barreres
arquitectòniques, manca d’espais, aules prefabricades, etc. Tal
com es diu és un centre que no es troba en les millors
infraestructures, juntament i per desgràcia amb altres centres de
les distintes illes.

Ja de l’any 2009 hi ha un escrit per part dels pares i mares
d’aquest centre a l’Ajuntament de Manacor on manifesten les
deficiències del centre i es demana la construcció d’un centre
nou. En data 11 de gener de 2010 l’Ajuntament de Manacor
aprovà una moció amb el suport de tots els partits polítics
representats allà on demanava al Govern de les Illes Balears que
s’habilitàs una partida pressupostària per fer una reforma
integral d’aquest centre o la construcció de la nova escola.

El passat 25 de febrer de 2010 el Partit Popular va dur una
proposició no de llei en aquesta mateixa comissió referent a
aquest centre on s’instava el Govern de les Illes Balears a iniciar
dins l’any 2010 els tràmits necessaris per tal de començar dins
l’any següent, que era l’any passat, el 2011, la reforma o
construcció de l’escola Pere Garau de Son Macià a Manacor.
Aquest dia, la portaveu socialista que abans governava, a més
de detallar totes les actuacions i inversions quant a
infraestructures educatives que s’havien fet al municipi de
Manacor, també va realçar la voluntat i la sensibilització per
part del govern del pacte en les necessitats educatives d’aquest
municipi. En aquells moments, la voluntat de la conselleria era
construir un nou centre durant l’any 2011, que no es va fer, però
ara l’excusen que era un any electoral i a causa que no es tenia
majoria no es varen aprovar els pressuposts i per això no varen
començar les obres, sí, ho duim aquí.

Crida l’atenció que un centre que té tantes deficiències d’any
enrere, tal com diu la Sra. Obrador, ara ho acaba de dir, i de les
quals eren conscients, a la legislatura passada no es pogués fer
res i ara resulta que volem que es donin solucions el primer any
de legislatura.
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Nosaltres creim que és un tema bastant important i que el
que necessita aquest centre són solucions i no que venguem aquí
a fer demagògia. Malgrat això, aquest nou govern és conscient
dels problemes d’estructura que pateix el centre de Pere Garau
i que se li ha de donar una solució el més aviat possible.
Nosaltres sí que tenim voluntat política, per això els tècnics de
l’IBISEC del mes d’abril d’enguany ja es varen posar en marxa
per redactar un informe de viabilitat que incloïa la proposta de
l’avantprojecte. L’Ajuntament de Manacor té al seu poder des
de dia 6 d’agost de 2012 l’informe tècnic sobre la viabilitat de
l’adaptació de l’actual CEIP Son Macià a un centre d’una línia,
de 3 a 6 anys, amb proposta tècnica d’intervenció, emesa pel
Servei d’Obres, Projectes i Supervisió de l’IBISEC, data en la
qual es va donar entrada al registre de l’ajuntament. És veritat
que hi ha un petit problema urbanístic pel qual hi ha un contacte
constant entre els tècnics de l’IBISEC i els tècnics municipals.
La setmana passada va ser la darrera vegada que els tècnics de
l’IBISEC es varen posar en contacte amb l’arquitecte municipal.

Avui mateix també queda reflectida als mitjans de
comunicació la coordinació que hi ha per part de la conselleria
d’Educació i l’ajuntament amb la finalitat de donar-li una
solució el més aviat possible i que es puguin començar les obres
de reforma al llarg d’aquesta legislatura, per poder així donar
una solució definitiva als escolars, pares i professorat d’aquest
centre.

Una cosa volíem demanar a la Sra. Obrador. Ens demana a
la proposició iniciar durant aquest exercici, el Partit Popular...
bé, en aquest exercici no sé si és el curs 2012-2013, el Partit
Popular sí que es compromet a començar les obres durant
aquesta legislatura. 

Sí, ... no sé a què es refereix. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions, Sra. Obrador, si
vol té cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, demagògia, no he fet
cap tipus de demagògia precisament, he relatat els fets tal qual
han succeït i he dit que cap de les administracions i els polítics
que havien governat des de l’any 2001, i li record que vostès
varen estar des del 2003 al 2007 governant i ja hi havia una
reclamació per part dels pares i de la comunitat educativa,
tampoc no varen fer res. Per tant, no deman que es faci en el
primer any de govern del Partit Popular, el que dic és que vostès
ja varen governar quatre anys i aquest és el cinquè any que
governen, o sis, cinc any i mig, cinc anys i mig. Per tant, no és
una cosa que sigui una novetat. Vostès ja sabien com estava
aquest tema i tampoc no varen fer res. Jo he assumit la part
proporcional que em pertoca com a grup per no haver donat una
solució a aquest tema, però vostès han d’assumir la seva part.

 

A mi, no em va bé que diguin: “en aquesta legislatura ens
comprometem a donar una solució”. El que dic és que si el
conseller Bosch fa unes declaracions -i avui surten publicades
a dos mitjans, que jo hagi pogut veure- en què es compromet a
dotar amb dos milions d’euros la reforma d’aquest centre, el que
han de fer és posar aquesta partida als pressuposts de 2013
perquè es pugui executar i aquí sí que demostraran la seva
voluntat d’arreglar aquest tema. 

He mirat la partida de l’IBISEC, i la partida de l’IBISEC per
a inversions té zero euros -zero euros. Esper que la Direcció
General de Planificació i Centres tengui partida suficient per fer
això... aquests dos milions tenguin el nom reservat de l’escola
Pere Garau. Aquí demostraran la seva voluntat.

No entenc si ha fet una esmena in voce a la proposició no de
llei que jo present. En tot cas, crec que el que volia aquesta
proposició no de llei és una concreció, no allargar més durant
tota la legislatura... que la comunitat educativa continuï sense
saber quin dia, en quin moment, quin any tendran una solució
perquè crec que ja ha arribat el moment de posar damunt la
taula una data concreta i un pressupost concret, i el Partit
Popular el que ha de fer és demostrar la voluntat d’arreglar-ho
i dir: “d’acord, 2012 no, 2013", diguin-ho, diguin-ho!, i jo ho
rectificaré. Llevaria de la meva proposició “iniciar durant aquest
exercici”, perquè entenc que és de 2012, ho llevaria si vostè em
digués que es compromet que el 2013 es dotarà de pressupost la
reforma d’aquesta escola. Jo vull arribar a un consens, perquè
vull que es doni una solució i que s’adquireixi un compromís.
Per tant, si vostès no fan aquesta rectificació, aquesta... jo
mantindria la meva proposició no de llei, el meu punt, en el
sentit que dins aquest exercici es faci la reforma o la nova
construcció del centre educatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Idò, la proposta quedaria tal
com queda redactada en la proposició no de llei, no?

Si volen que facem un recés de... d’un minut?

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ha quedat clar com...?

(S’escolta una veu de fons que diu: un segonet)

Sra. Obrador, pot llegir com quedaria, idò, la proposta?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, després de discutir molt el punt de consens a què podíem
arribar, admetríem l’esmena in voce que ha presentat el Partit
Popular en el sentit que quedaria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar la reforma
o la nova construcció del centre d’educació infantil i primària
Pere Garau de Son Macià a Manacor”. 
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Aquest és el punt d’acord. No du, efectivament, una data ni
un exercici ni un pressupost, però entenem que aquest “iniciar”
compromet el Govern, i nosaltres el que farem serà seguir molt
de prop els pressupost de 2013 per comprovar que aquesta
voluntat es concreta en una partida pressupostària perquè
puguin iniciar-se les obres el més aviat possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I abans de passar a la votació,
Sra. Aguiló, vostè volia fer...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Una matisació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un minut.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

D’acord. En els darrers pressuposts aprovats pel pacte, a la
partida pressupostària de nòmines de personal de pública hi ha
una manca d’11.350.000 euros. Això dividit entre uns 20 i uns
30.000 euros que costa un professor, ens surt una xifra més o
manco, si la volem arrodonir, de 400 professors manco. Vull dir
que jo no m’invent res, ni dic "xorrades", ni dic mentides.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Idò ara passaríem a la votació, que entenc que seria per
assentiment. En conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei 7919/12.

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