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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?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Per a aquesta primera pregunta, Nel Martí substitueix Antoni
Alorda.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons substitueix Manuel Monerris.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Passam al primer punt de l’ordre
del dia d’avui que consisteix en les preguntes RGE núm. 5097,
6471, 6472 i 6473/13.

Assisteix el vicepresident i conseller de Presidència, Sr.
Antonio Gómez Pérez, acompanyat de la Sra. Elena Dávila
Centeno, cap de Gabinet i la Sra. Paula González Medrano,
responsable de Comunicació.

I.1) Pregunta RGE núm. 5097/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a llengua "baléà".

Per formular la pregunta RGE núm. 5097/13, relativa a
llengua “baléà” té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
màxim de deu minuts. Té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sr. Conseller.
De nou hem de parlar de la cosa i del nom de la cosa. En aquest
cas li demanam per la llengua “baléà”, per l’ús d’una llengua
que segons alguns té una gramàtica distinta de la de la llengua
catalana. Li demanam per allò que alguns consideren que és la
llengua pròpia de les Illes Balears, diferenciada de la llengua
catalana, en la seva gramàtica i diccionaris. I aleshores el
mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer serien dialectes de
la llengua “baléà”.

I li ho deman per una raó molt senzilla, perquè no és un
tema sobrer, és un tema important i sense cap dubte la màxima
institució de govern, a través del seu president, de la Conselleria
de Presidència, crec que en una qüestió tan cabdal i tan sensible
a la nostra comunitat, val la pena ser clars. I no sempre ha estat
així, moltes vegades de forma explícita o de forma implícita,
s’ha donat suport o s’ha estat més al costat d’aquesta postura
que la de què és pròpiament estatutària. Per exemple tenim que

un conseller, el Sr. Carlos Delgado, és membre d’honor de
l’Acadèmia de la llengua “baléà”. O que membres del Grup
Parlamentari Popular, que donen suport a aquest govern, són -
diuen- redactors de la gramàtica de la llengua “baléà”. 

Però encara més. També dins el Govern, més enllà d’aquesta
postura, d’altres es posicionen a favor de les modalitats insulars,
però en el sentit que són suficients, que tenen suficient entitat,
des del punt de vista històric, filològic, lingüístic i cultural, com
per no haver -i llegesc textualment- d’“estar sotmesos a un
català estàndard, que precisament acaba amb la protecció que en
teoria exigeix el nostre Estatut d’Autonomia”. Textualment
diuen els membres d’aquesta postura, entre els quals alguns
també han tengut presència en el Govern. Jorge Campos,
exdirector general del Govern i president del Círculo Balear, o
per no anar més lluny, l’actual delegada territorial d’Educació,
redactora de la revista Toc-toc, vinculada almenys, almenys
visiblement al Círculo Balear.

En canvi, la posició de la Universitat, de l’Institut d’Estudis
Catalans o fins i tot de la Reial Acadèmia Espanyola, també de
l’Estatut, pensa que el balear és el català que es parla a les illes,
amb les seves varietats geogràfiques, les modalitats dialectals,
insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, les
seves varietats funcionals o registres i també la seva varietat
referencial o comuna que és l’estàndard.

Davant tota aquesta situació, era lògic, no hauria d’haver
estat necessari, demanar quina és la posició d’aquell que té com
a primera responsabilitat defensar la norma bàsica d’aquesta
comunitat que és l’Estatut d’Autonomia. Però vistes les
circumstàncies, vista l’ambigüitat expressada moltes vegades de
forma, com deia, explícita o implícita, doncs sí que hem cregut
que era necessari que d’una forma institucional, oficial, en el
Parlament, doncs el Govern aclarís i es posicionés sobre la cosa
i sobre el nom de la cosa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Vicepresident, per
un temps màxim també de deu minuts.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Yo voy a utilizar menos tiempo que usted para
contestarle. Usted ha utilizado su tiempo para describir o para
todo este relato.

La posición del Gobierno está de acuerdo con lo que
establece nuestro Estatuto de Autonomía. Por lo tanto aquí, el
idioma propio de las islas es el catalán. Nosotros no ponemos en
duda, nunca lo hemos hecho, la unidad de la lengua, y estamos
para defender lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, que
son nuestras modalidades propias: el catalán de Mallorca, el
catalán de Menorca, el catalán de Ibiza y el catalán de
Formentera.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Li agraesc la resposta i la claredat de la resposta. I
efectivament és la resposta que era d’esperar, desitjable i sense
cap dubte volguda. Hauria pogut tal vegada pensar que es podia
ser més explícit i dir que efectivament, la llengua “baléà” no és
la llengua de les Illes Balears i que qualsevol propòsit de
qüestionar la unitat de la llengua és rebutjat pel Govern, però de
forma implícita jo crec que ho ha deixat molt clar. És així, i jo
li agraesc que, d’una vegada per totes, tots aquests que
constantment fan discursos que distorsionen allò que és el
mandat estatutari, doncs d’una vegada tenguin clara quina és la
posició del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. En torn de contrarèplica vol fer ús de la
paraula?

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias. Pues si he sido claro y usted lo ha
entendido, yo estoy encantado. Le animo a que aspire a seguir
jugando en primera división y no haga estos relatos de segunda
división.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Agraïm la seva presència
i la dels seus acompanyants.

Faríem un petit recés per acomiadar el Sr. Vicepresident.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1439/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reconeixement de la tasca de les APIMA als centres docents
com a part important de la comunitat educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

... petita alteració de l’ordre del dia i passaríem al segon punt
de l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 1439/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reconeixement de la tasca de les APIMA
als centres docents com a part important de la comunitat
educativa.

Té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA  I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
diputats, senyores diputades, aquesta proposició no de llei es va
registrar el mes de febrer d’aquest any i podria semblar que ja
ha quedat obsoleta o extemporània o de contingut menor ateses
les circumstàncies actuals del sector educatiu i de tot el que ha
passat aquests darrers mesos a la nostra comunitat autònoma,
però pensam que no és així, sinó que ara més que mai s’ha de
reivindicar el paper de totes les parts implicades A la comunitat
educativa, és a dir, el paper també de la participació dels pares
i de les mares en el procés educatiu dels seus fills.

Aquesta participació, la legislació espanyola ja la reconeix
com a necessària; reconeix com a necessària la implicació dels
pares i de les mares en l’educació dels fills. Per exemple, a
l’article 27.7 de la Constitució Espanyola els implica molt
directament en el control i en la gestió dels centres i diu que han
de ser els poders públics els que han de garantir la participació
efectiva de tots els sectors implicats, entre ells també, com és
natural, els pares i les mares.

És per aquest mandat constitucional que possiblement la
LOE, la Llei Orgànica d’Educació regula aquesta participació
com ja vaig tenir ocasió d’explicar en el plenari d’aquesta
setmana en la pregunta sobre els consells escolars dels centres.
I ho regula d’acord amb els articles 118 i 119 dedicats a la
participació en el funcionament i en el govern dels centres
públics i privats concertats on, a més de fixar-la en el si dels
consells escolars, també diu que els pares i alumnes podran
participar també en el funcionament dels centres a través de les
seves associacions i que les administracions educatives
afavoriran la informació i la formació que s'hi adrecin.

Així s’ha fet fins ara o s’havia fet fins ara. Les associacions
de pares i mares han jugat per tant un paper molt actiu des de
l’inici de la democràcia i han compensat mil vegades les
deficiències de l’Administració en els serveis complementaris
dels centres, també han tingut un paper reivindicatiu davant
l’Administració per aconseguir millores per als seus centres i
també un paper de denúncia d’aquelles qüestions que
consideraven perjudicials en l’interès de l’alumnat.
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El paper de les APIMA a les escoles ha estat molt divers:
organització d’activitats extraescolars, facilitar la conciliació de
la vida familiar en l’organització de serveis d’atenció abans i
després de l’horari lectiu, aportació de fons als centres en
situacions de mancances, cobertura de caràcter social a famílies
amb necessitats en colAlaboració amb ajuntaments, organització
de biblioteques, etc. 

En aquells temps de retallades pressupostàries també s’han
vist en la tessitura d’haver de pagar factures de l’administració
que no estaven cobertes per la dotació habitual dels centres,
sobretot pels grans retards que hi ha hagut aquests dos darrers
anys.

El mes de març de 2012 a iniciativa del Grup Popular vàrem
aprovar per unanimitat en aquesta comissió una proposició no
de llei que demanava constituir una mesa de diàleg permanent
entre les federacions de pares i mares i l’Administració, copiant
allò que ja s’havia fet en altres comunitats i que ens va semblar
adequat, però, des del mes de març de 2012 encara no tenim
constància no només que s’hagi reunit o no, sinó que tampoc no
s’ha publicat ni tant sols encara el reglament, és a dir, després
d’un any i mig aquesta mesa de diàleg que vàrem aprovar aquí
al Parlament en realitat no s’ha fet efectiva.

En aquella comissió, la portaveu del Grup Popular va dir que
considerava que la implicació i la participació de les famílies en
l’àmbit educatiu és imprescindible per millorar la qualitat. Que
enfora queden aquelles paraules a la vista dels fets ocorreguts
aquests mesos!

És més, els diria que aquests darrers anys els papers de les
APIMA, en lloc de ser afavorit per l’administració educativa
com mana la legislació, s’ha vist dificultat, no s’han convocat
subvencions perquè puguin acomplir la seva funció, tampoc no
es convoquen ajuts a temes que ells més o manco organitzaven
o facilitaven com són els llibres de text o els intercanvis dels
llibres de text o el seu reciclatge ni es continuen aquests
programes o han desaparegut programes de reforç educatiu
després de l’horari lectiu, tot eren activitats que si bé no estaven
organitzades o venien organitzades des de l’administració sí que
hi tenien, les APIMA, un paper important de colAlaboració.

Potser per aquesta raó les APIMA s’han posat al costat dels
docents ara en les seves reivindicacions d’aquests mesos i la
resposta del Partit Popular ha estat vilipendiar i amenaçar els
pares i les mares que per ajudar els seus mestres i professors no
han portat l’alumnat a l’escola aquests dies de vaga.

És per tots aquests motius que conscient de les mancances
del nostre sistema educatiu a les Illes Balears, conscients també
dels intents d’acabar amb l’escola participativa i oberta que
s’havia configurat, integradora també, que s'havia configurat
des de l’inici de la democràcia consideram més que mai que
hem de tenir un posicionament inequívoc de suport a les
APIMA.

La nostra proposició no de llei demana que el Govern de les
Illes Balears reconegui el paper fonamental de les APIMA als
centres docents, que doni suport a la seva tasca i activitats tant
econòmicament a través d’una línia general de subvencions com
augmentant la seva representativitat en els consells escolars dels
centres i en els consells escolars de caire territorial. A
Andalusia, per exemple, és paritària, és un exemple de cap on
s’hauria de tendir.

També demanam que el Govern elabori juntament amb les
federacions de les APIMA un pla de formació per a mares i
pares per al curs 2013-2014. En la darrera legislatura per
exemple s’havien fet 144 xerrades i s’havien organitzat 5 cursos
de 20 hores per part de les APIMA cap a altres pares i mares.

Finalment, instam a estudiar la conveniència de transferir als
ajuntaments la partida pressupostària que s’ha de dedicar a les
beques per als menjadors escolars i que siguin aquestes
administracions les que facin les convocatòries d’aquests ajuts.

En aquest darrer punt, com a observació, el que dic és
estudiar la conveniència, no dic que sigui una cosa que s’hagi de
fer perquè comprenc que té complicacions i que s’hauria de
consensuar i pactar també amb els ajuntaments, però per part de
les confederacions d’APIMA ho veuen convenient perquè són
els ajuntaments els que són és prop dels ciutadans i coneixen
perfectament quines són les mancances de l’alumnat.

Bé, no m’estendré més, ja si un cas en torn de rèplica
continuaria amb aquesta exposició.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari MÉS 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. Senyors diputats, donarem ple
suport a aquesta proposició no de llei que al nostre parer i com
s’ha apuntat té una rabiosa actualitat, tot allò que s’ha apuntat
respecte del paper que han jugat les associacions de pares i
mares avui és més que mai. No havia vist en tots els anys que fa
que som enmig, no ja en política, sinó en general, la quantitat de
pares reunits en assemblees opinant, tenint una opinió,
presentant-se als plens municipals afirmant, duent iniciatives,
comprant camisetes, hi ha realment una ebullició dins la societat
de participació, de voler-hi ser i que topa amb una paret. 

Per tant, necessària aquesta reivindicació i necessàries
rectificacions, mai no s’havia agredit tant els pares. 
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Jo voldria que vengués la portaveu d’educació del Partit
Popular a la qual li vull demanar expressament que retiri
l’amenaça als pares de poder retirar la custòdia dels seus fills...,
és que hem transgredit totes les línies!, dir-li a un pare, suggerir-
li, insinuar a un pare que li pot qüestionar la custòdia dels seus
fills, ... s’ha de tenir una moral molt especial, jo no ho diria a
ningú, bé..., el supòsit als quals arribes amb aquestes frases són
ja realment esgarrifosos, de qualsevol ideologia, això no són ni
ideologies! Això és gent que ha perdut el cap!

Per tant, crec que el Parlament, seria bo fins i tot amb una
esmena que expressàs el seu respecte al parer i a l’actuació que
facin els pares en els casos de mobilitzacions per l’educació,
perquè aquesta actuació de qüestionar, ja dic, la custòdia d’un
fill, no sé si és que no en tenen o.... per poder sentir del que
parlam. És realment haver perdut tots els papers i aquí (...) una
ignomínia que es faci des de la portaveu d’educació d’un partit
important, un partit arrelat, un partit seriós, important del país
com és el Partit Popular. Això és inacceptable!, inacceptable!

Per tant, aquesta necessària rectificació du lloc,
indirectament en aquesta norma, però pensada en un altre
moment, crec que ara avui seria bo que es fes perquè s’està
insultant i greument els pares, ja no les associacions,
directament els pares, però també les federacions, també les
APIMA que no se’ls tracta ni se’ls considera com el que són,
associacions democràtiques que han estat triats, agradaran més
o agradaran menys els resultats, però són els representants dels
pares, aquí tothom parla en nom dels pares i no s’accepta la
representativitat dels que s’han triat pels solcs normals,
democràtics que ens hem donat

També creim que és imprescindible, com imprescindible és
aquesta mesa de pares, com és imprescindible donar suport al
treball ordinari que fan les APIMA, que aquí s’ha apuntat, com
en les feines de menjadors, de suport a les extraescolars, de tota
la feina que ajuda, que acompanya la tasca dels directors, de la
comunitat educativa en general i que sempre han fet
sacrificadament i han tengut en compte i que no poden entendre
de cap manera com es negligeix el seu paper i la seva reacció.

Estic convençut que hi havia una gentada que es pensava
“bé, si ens hi posam nosaltres i ho deim nosaltres, no vosaltres
els polítics que ja sabem que feis teatre, però quan ho diem
nosaltres és evident que això es resoldrà”, no poden entendre el
maltractament que reben organitzadament, ja no de donar-los la
raó, de considerar-los interlocutors naturals del que representen
fins i tot al debat públic que s’ha suscitat dins la comunitat
educativa.

Per tant, aquest tema és imprescindible que s’aprovi avui, el
suport, el respecte a tota la tasca que han duit a terme les
associacions de pares, el suport econòmic (...) per estructurar
realment una societat civil implicada en les decisions de la
comunitat educativa, però crec que avui s’imposa i ho dic per
darrera vegada, ja veig que no..., desgraciadament, jo volia fer
alAlusions molt clares perquè crec que és inevitable que en
aquesta seu parlamentària se surti a camí d’un escàndol com és
parlar de la custòdia dels nins per decisions damunt una
mobilització democràtica, però bé, en tot cas, confio que la
portaveu del Partit Popular reculli el guant i accepti alguna
fórmula que transmeti que de cap manera aquest parlament no

consentirà amenaces als pares per decisions dins la seva pàtria
potestat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Alorda, jo em centraré en la proposició no de llei que venim
a debatre avui.

Coincidirem tots en la importància que tenen les famílies
dins la comunitat educativa, la nostra consellera ja ho ha repetit
un parell de vegades. La participació dels pares a l’escola,
directament i a través de les APIMA, constitueix un eina
fonamental per tenir un millor coneixement sobre l’educació
que reben els seus fills i tenir capacitat d’influència en la
millora d’aquesta, encara que és conegut que hi ha un nivell
baix de participació i irregular dels pares a les APIMA, ja sigui
per les jornades laborals dels pares, pel poc temps del que a
vegades disposen els pares per dedicar als seus fills o a altres
tasques de voluntariat o associacions, pel mateix funcionament
intern de les APIMA o pel tipus de relació que mantenen les
associacions amb els equips directius o docents.

A part d’això, molts de pares desconeixen la importància de
les APIMA a les escoles, tasca que els distints membres fan
d’una manera desinteressada i voluntària, ajudes en distints
serveis que es poden donar al centre, ja sigui el servei de
menjador, l’escola matinera, programació d'activitats
extraescolars, participació en activitats del poble, les mateixes
tasques que sempre, sempre han realitzat.

Estic contenta que ara el Partit Socialista es preocupi per les
APIMA i dic contenta perquè jo tenc un nins de cinc anys que
va a un centre públic i record la meva primera reunió a
l’APIMA, que vaig tenir ja fa més de dos anys on ens va
informar el mateix centre a tots els pares del deute que mantenia
el Govern del pacte, tant amb el centre com amb l’APIMA
quant a fons de llibres, ajudes de menjadors, etc. Es veu que no
es el mateix quan un governa que quan és a l’oposició i això sí
que em preocupa. Em preocupa que venguem a aquesta sala a
fer demagògia amb l’educació i em preocupa que els partits
polítics ni en això puguem arribar a acords.

Ja sé que em dirà que el Partit Popular és el qui no té en
compte l’oposició, qui no té en compte les APIMA ni els
docents ni els pares ni escolta la societat, etc., tot el que ens
estau dient durant dos anys, tanta sort però que els papers canten
i tot queda escrit.
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Crec que hem de parlar clar, ser realistes, tocar amb les peus
a terra i donar solucions, posar-nos camisetes, llaços o anar
darrere pancartes -que ho respect-, però sincerament no crec que
siguin les solucions que ens demanen els ciutadans.

El que necessiten les APIMA i totes les associacions són
promeses que es puguin complir perquè fer política de quedar
bé, tots en sabem, però el que necessitam realment són
solucions.

Vostès sabem més que jo, que quan el Partit Popular va
entrar al Govern es va trobar amb un deute de 26 milions només
als centres públics, 4 milions de transport escolar, 1,6 milions
pendent del programa de reutilització de llibres de text o 72.000
euros per a mobiliari o equipament didàctic, per exemple. El
mes de juny del 2011 s’havien de pagar les despeses de
funcionament que s’havien deixat de pagar per part de l’anterior
govern. Això suposava un import molt elevat a les quals les
disponibilitats de tresoreria no podien fer front. Es varen dividir
i mitjançant mensualitats es va poder anar reduint el deute i anar
fent els pagaments corresponents. De la situació econòmica que
ens trobam, crec que tots ja n’hauríem de ser ben conscients i
saber l’esforç que fa tot el Govern per dur els pagaments el més
al dia possible. 

Pel que fa referència al primer punt de la proposició no de
llei, la Conselleria d’Educació treballa en la constitució per
primera vegada d’una mesa de diàleg permanent de pares i
mares -per molta gràcia que li faci- d’alumnes i l’administració
educativa de les Illes Balears. En aquests moments l’esborrany
d’ordre es troba en la seva tramitació al Consell Escolar de les
Illes Balears, d’aquesta manera es preveu un espai de diàleg
continu per tal de treballar tots els aspectes que inclou la
proposició.

Quant al segon punt, la Conselleria d’Educació a través de
la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives contribueix a la tasca de les APIMA oferint suport
tècnic i donant resposta a les necessitats que aquestes plantegen.
Així mateix les APIMA exerceixen amb plena autonomia per
impulsar i organitzar activitats als centres als quals estan
vinculades i les subvencions que es convoquen depenen de la
disponibilitat pressupostària de l’administració. D’altra banda,
la representativitat de les APIMA en els consells escolars dels
centres i de caire territorial està regulada per la normativa legal
vigent.

Quant al tercer punt, coincidim en la necessitat de posar a
l’abast de les famílies un pla de formació. En aquest sentit, es
preveu que la futura llei reguladora de la convivència i
l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes
Balears, si finalment és aprovada, inclogui entre els drets de
pares i mares el de participar en les activitats formatives
conjuntament amb la resta de membres de la comunitat
educativa. Per altra banda, moltes de les activitats formatives
que es dirigeixen als centres educatius també ja es dirigeixen a
les seves famílies.

Quant al quart punt, d’acord amb el que regula el Decret
12/2011, de 18 de juny, pel qual s’estableixen les competències
i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la comunitat autònoma, i el Decret 23/2011,
de 5 d’agost, pel qual es rectifiquen els errors materials d’aquest

decret, és competència del Govern de les Illes Balears,
concretament de la Conselleria d’Educació, el servei
complementari del menjador escolar. Això no obstant, els
ajuntaments poden convocar subvencions o destinar partides
pressupostàries en concepte d’ajudes a les famílies, si és que
poden. Per tot això, demanaríem a la Sra. Rita si acceptaria una
votació separada. Si és així, voldríem donar suport al primer
punt, ja que des de la conselleria s’hi fa feina.

No donaríem suport al segon.

Li voldríem fer una transacció al punt número 3 que digués:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una llei reguladora de convivència i de
l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes
Balears que inclogui, entre els drets dels pares i mares, el de
participar en les activitats formatives conjuntament amb la resta
dels membres de la comunitat educativa”, i el votaríem també
a favor. I al quart punt, perquè la competència és del Govern i
no dels ajuntaments, no li donaríem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Sra. Rita, vol fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer contestaré al Grup
Popular, i li he de dir que, bé, m’ha parlat, com sempre, del
deute que es van trobar als centres, que no sé què té a veure amb
les APIMA, etc., i jo li he de contestar el de sempre, també, que
s’havia pagat fins al segon trimestre i que el trimestre següent
tocava a qui va entrar al Govern i que no ho van pagar. I des
d’aquell moment no em parli vostè de deutes a les escoles ni em
parli de deutes a les APIMA, perquè si algú ha deixat a deure
mesos, mesos no, anys, ha estat el Partit Popular. Em sap molt
de greu, però basta mirar els diaris, vull dir que no són coses
que jo m’estic inventant.

I amb les APIMA jo no li dic, perquè no ho sé, si la
conselleria els devia alguna cosa o no quan vostè va dur el seu
fill a l’escola, però ara no els deu deure res perquè no ha
convocat més cap tipus de subvenció, vull dir que no els pot
deure perquè simplement ja ni tan sols pensa en elles. Açò quant
a deute. 

Per una altra banda no em torni a dir allò de la mesa
paritària, perquè jo ja li ho he comentat; la mesa paritària es va
aprovar aquí, aquí, el mes de febrer de 2012, i en dos anys,
gairebé, encara no tenen una ordre de la consellera llesta perquè
comenci a funcionar. Ara, diuen, l’han duita al consell escolar;
escolti, i què han fet aquests dos anys, si tant de suport donaven
a les APIMA? Açò és una petició de les APIMA, de la
confederació, que estava bé, estava bé; el que passa és que s’ha
quedat en fum de formatjades, com moltes coses de les que
estan fent, vull dir que no..., per mala gestió, per mala gestió,
per poca gestió, o perquè al final vostès, que tant parlaven de ser
bons gestors, idò s’està demostrant després de dos anys i mig
que no, que ni tan sols una simple ordre, ni una reunió d’una
mesa sectorial, d’una mesa paritària són capaços de fer.
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Per una altra banda també voldria dir al Grup MÉS que...
Ah!, quant a les seves propostes, no acceptaré la votació
separada perquè ja la tercera, que parla de la Llei de
convivència i autoritat del professorat, és que ja em sembla com
una burla. Vull dir que si vostès posen, amb el problema que
tenim ara ja amb el decret de tractament integrat de llengües,
seguidament ja ens duen aquesta llei de convivència i autoritat
del professorat, que ha estat criticada ja un any, ja quan es va
començar a parlar, perquè el que fa és dur uns articles
sancionadors brutals per al professorat i per als pares, també, i
elimina el dret a la discrepància de l’alumnat que tenien ara,
vostès troben que ara en aquesta proposició no de llei han de
posar, han d’introduir que instam el Govern a dur aquesta llei?
Però si ja la coneixem, aquesta llei, i nosaltres és una llei que
votarem en contra, vull dir que és impossible que la colAloqui
aquí. No li acceptaré la votació separada perquè al final, per
posar açò i per dir que es reconeix el paper fonamental de les
APIMA en pla general, no és una cosa que ens interessi.

Quant al Grup Popular li diré que nosaltres sí..., al Grup
MÉS, que agraïm el seu suport i que nosaltres volíem ampliar
aquest reconeixement de les APIMA també a les federacions,
que estan fent moltíssima feina aquests dies, i a la COAPA, que
han tingut un paper molt destacat i reivindicatiu en aquest
conflicte educatiu de principis de curs, un principi de curs que
no ha tingut res de normal, un paper molt destacat perquè, al
contrari que l’administració, sí que han sabut entendre les
reivindicacions dels docents i s’han posat al seu costat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. ...unes reivindicacions que no són estrictament
laborals sinó fonamentalment de defensa de l’ensenyament
públic de qualitat i en equitat, i denunciam aquestes amenaces
que vostè ha comentat als pares i a les mares que no han portat
a les escoles els fills aquests dies de vaga, o bé perquè pensaven
que no estarien atesos perquè sabien que l’adhesió a la vaga era
massiva i de cap manera no s’atracava als percentatges
manipulats que dóna la conselleria, o bé perquè compartien les
reivindicacions dels docents i ho han secundat. 

I realment consideram que el paper de les APIMA està
essent també crucial...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi ja, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...i també denunciam, per cert... -no, un moment només- ...la
directora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt breument, per favor, Sra. Diputada, que ja esgotam el
temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. ... de l’Oficina del Menor, que ha amenaçat d’acusar els
pares també d’absentisme, quan hi ha un protocol per a aquestes
coses i que de cap manera no és la defensora del menor que ho
ha de fer. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Idò aquesta presidència ha entès que no
accepta la votació separada i per tant passaríem a votar la
Proposició no de llei 1439/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
1439/13.

I ara, si els sembla, faríem un petit recés per tornar una altra
vegada al punt número 1 de l’ordre del dia, de les preguntes, i
donam la benvinguda a la consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió d’avui i donam la benvinguda a la Sra.
Joana Maria Camps i Bosch, consellera d’Educació, Cultura i
Universitats, acompanyada de la Sra. Irene Duran Vadell, cap
de Gabinet.

I.2) Pregunta RGE núm. 6471/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Plataforma pel Pacte Social per l'Educació.

Per formular la pregunta RGE núm. 6471/13, relativa a
plataforma del pacte social per l’educació, té la paraula el Sr.
Antoni Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha dubte que malgrat la
pregunta està pensada per un pacte de l’educació d’abans de
l’estiu, continua sent de plena actualitat i aprofitarem la
presència de la consellera per mirar d’aclarir què entén i com
pot treballar per aquest pacte per l’educació. Hem de reconèixer
que una de les fites d’aquest pacte per l’educació era implicar
la societat en el debat educatiu i això ningú no li podrà
escatimar el reconeixement de què ha implicat la societat en el
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debat educatiu, d’una manera ben trista i lamentable el moment
en què hem hagut de viure aquest inici de curs i que estam
vivint, amb una responsabilitat flagrant, com la que li vàrem
retreure ja dimarts, d’haver creat aquest clima d’indignació, de
crispació i de caos a les nostres escoles, però que s’ha implicat
a la societat en el debat educatiu, jo crec que això és indiscutible
i si ho vol veure i ho vol constatar, crec que diumenge tendrà
ocasió de tocar-ho amb les mans.

Bé, el motiu estricte de la pregunta, és quan el mes de juny
la plataforma del pacte social per l’educació anuncia que deixa
de colAlaborar amb el Govern i s’aixeca d’una mesa pel pacte.
Vostè és molt conscient, per fer un poc de memòria, que el
Partit Popular, el Sr. José Ramón Bauzá, s’havia compromès
davant d’aquesta plataforma just abans de les eleccions, una
plataforma plural, que treballaria per assolir aquest pacte. Hem
de convenir també, jo crec que ja tots hem llegit el programa
d’educació del PP, que una de les banderes, la principal, jo diria
la que emmarca el primer paràgraf, la que emmarca tots els
altres, és que es treballarà des del consens, des de la comunitat
educativa, sense promoure cap modificació que després torni
enrera un altre govern. Són paraules que totes les persones de la
comunitat educativa celebren, saluden i aplaudeixen. Avui
sonen a xinès en plena vaga indefinida, no sé si amb el
trilingüisme o quatrilingüisme ho entendrem millor, però
realment sona molt estrany, amb un enfrontament sense
precedents, on tota la comunitat educativa li està dient al
Govern que reaccioni i sobretot amb uns atacs viscerals i
fanàtics contra la feina dels professors, contra els pares i la seva
tutela, les seves mobilitzacions i les decisions que prenen,
tractar a tothom com una colla de radicals, però amb una actitud
realment molt dura i de falta de respecte, com no s’havia vist
mai davant d’una mobilització.

És curiós, m’ha arribat la resposta, és extemporània, però
m’ha arribat i aprofitaré també perquè me l'expliqui. Aquí li
deman per què es va aixecar de la mesa la plataforma. A la
resposta vostè diu “que es tracta d’una estratègia planificada per
alguna de les entitats representades a la plataforma, que tot i
parlar de la necessitat del pacte educatiu, -recordin que en
parlen d'abans de les eleccions i que en parlen fa molta estona-,
en realitat el que fan és estratègia política (...)". “De fet, quan
varen veure que la conselleria anava avançant, suposem que
varen pensar que era millor desmarcar-se”. La plataforma, quan
veu que la conselleria fa feina, diu uep!, no, no, ens aixecam.
No sé si qualcú té present de quina plataforma parlam, parlam
de la que presideix Alexandre Forcades, exconseller
d’Economia del Partit Popular, hi ha la Federació de directors
de les Illes Balears, l’Escola Catòlica, UIB, COAPA i
CONFACEIB. I s’aixequen quan veuen que el Govern avança...,
jo crec que han perdut el sentit de la realitat i els ho deim cada
vegada. Per tot veuen bubotes i contraris, a tothom que vol
parlar d’educació. I s’aixequen -ells diuen- perquè tot allò que
diuen no se’n va en orris i que realment el clima que vostès
estan creant no serveix en absolut per crear un pacte educatiu.

Nosaltres ja li ho vàrem dir, fa molt mal parlar d’un pacte
educatiu quan el primer que fan és retallar, 120 milions d’euros
de la liquidació de 2010 tenen avui manco a la liquidació de
2013, fa molt mal fer autopistes de l’educació amb 120 milions
menys de pressupost, és difícil, això li haurem de convenir.
Amb 69 milions menys de capítol 1 fa molt mal posar més
professors a les aules, desdoblar com veig que diuen ara, els

auxiliars de conversa que els han llevat tot, ara tendrem una
proposició de llei per parlar-ne, la veritat és que sorprèn que
havent llevat més de mil professors a les aules, ens continuïn
parlant d’aquesta mena de pacte i encara amb un to humil, del
de dir no em queda més remei que fer retallades, però parlem
d’on, de com, de quina manera, he llevat despesa ordinària en
els centres, he llevat personal de suport, he llevat tot tipus
d’ajudes de menjadors, de la discapacitat. Però per favor donau-
me pistes, cerquem punts de consens. Res, insults, atacs a tota
quanta persona es mogui. En qualque moment intentant
d’alguna manera centrar-los amb l’oposició. Però és que això ha
desbordat l’oposició. És evident que hi ha molta més gent
indignada per allò que vostès estan fent.

Actuacions a través de decrets llei, tot allò que ens deien per
parlar d’educació, ens citaven aquí en el Parlament i l’endemà
tenien una altra proposta feta i publicada en els butlletins.
Decrets llei a punta pala, però d’educació, un decret llei
d’educació una setmana abans de començar el curs, dient com
ha de començar un curs, sobre això no hi ha a occident, i la ret
que em digui a occident un sol decret llei d’aquestes
característiques. No el trobarà, tal vegada en trobi algun a una
república bananera, som incapaç de pensar què serien capaços
de fer a tot el planeta. A occident no, don fe per occident. Això
només passa aquí, Sra. Consellera, amb vostè. Aquesta
evolució, és veritat que la vèiem, nosaltres havíem abandonat el
pacte. Però abans de l’estiu aquí hi ha un desgavell absolut,
quan el seu equip agafa el comandament, això ja surt de mare.
D’ençà que vostè és consellera tot ha sortit de mare, tot!

(Remor de veus)

Bé, encara no ho creuen, no ho creuen, no ho creuen!

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci a la sala per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo dic que sí. I ens diu dimarts que no es mourà ni un
milAlímetre el president . Bé, la nostra pregunta és a veure com
ho farà, per a nosaltres el pacte educatiu seria positiu, és
necessari, és positiu, el necessita la comunitat educativa i hi
hem d’implicar, això és cert, tota la societat, però escoltant les
famílies per donar estabilitat al sistema educatiu. Això sí que és
important.

Li recordaré tan sols dues coses d’allò que deia la proposta
de pacte: “reconeixement dels professors, reconeixement dels
directors, autonomia dels centres, autoritat de les famílies,
reivindicació dels consells escolars”. Ho recorda tot això? És a
la proposta de pacte de l’esborrany del qual havien de parlar.
Tot això no té cap mena de credibilitat. Per tant, li torn demanar
que em precisi per què es va aixecar la plataforma del pacte
social per l’educació de la seva colAlaboració en el Govern el
mes de juny d’enguany.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Consellera per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sr. Diputat. Vostè em va demanar per escrit: "Els
mitjans de comunicació del passat 4 de juny anunciaven que a
la plataforma del pacte social per l’educació rompia la seva
colAlaboració amb el Govern per la inoperància i la manca de
respostes de la Conselleria d’Educació a les seves propostes.
Quina valoració i explicacions dóna la Sra. Consellera?"

I jo li contest: "A la reunió de la Comissió Tècnica del dia
19 d’abril del 2013, a la qual estava previst treballar el següent
ordre del dia: primer, aprovació de l’acta anterior; segon,
proposta de reglament de funcionament de la comissió; tercer,
proposta de centres de bones pràctiques; quatre, planificació de
les feines a desenvolupar fins a fi de curs; cinquena, informe
sobre el procés d’avaluació de direcció de centres; i sisena,
pregs i preguntes.

El Sr. Manel Perelló, en representació del Cercle
d’Economia, va anunciar que la Plataforma del pacte social per
l’educació s’aixecava de la mesa tècnica, argumentant que les
feines de la comissió no es desenvolupaven al ritme esperant i
que no s’avançava en allò que es descriu en el document base,
signat per nombroses entitats. Aquesta decisió va causar
sorpresa a la resta de membres de la mesa, tots ells a la vegada
representants de diverses entitats de la plataforma i de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. És a dir, la
decisió no va ser presa per totes les entitats que formen part de
la plataforma, només per algunes.

Per altra banda, la decisió va ser del tot inesperada, donat
que en aquella reunió es duien les feines fetes i preparades per
presentar-se a la sessió de treball i fins al moment s’havien
realitzat les feines que s’anaven consensuant amb tota la
disposició que la feina diària permetia als membres de la
comissió per treballar amb els acords. De fet, l’escenificació en
premsa d’aquest fet va ser quasi dos mesos després. Tot fa
pensar que es tracta d’una estratègia planificada per alguna de
les entitats representades a la plataforma que, tot i parlar de les
necessitats del pacte educatiu, en realitat el que fan és estratègia
política, sense pensar amb la feinada que estaven fent els
membres de la comissió tècnica per treure les feines endavant.
De fet, quan vàrem veure que la conselleria anava avançant,
suposam, varen pensar que era millor desmarcar-se de la
comissió que estava realitzant una feina exclusivament tècnica."

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sr. Alorda, té
vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Esperava les mamballetes. Sra. Consellera, sé llegir, per a la
seva sorpresa supòs, sé llegir. Me molesta de vegades mantenir
els mateixos recursos, però és que ja he quedat sense. No està
empegueïda? Sap a quina casa som? És la Sala Verda. Em pot
tenir molt poc respecte Sra. Consellera, pot venir aquí a llegir
una cosa que ja m’havia presentat per escrit, en plena vaga
indefinida i en un moment de convulsió dins la comunitat
educativa com mai no s’havia viscut en el país. Em pot
expressar qualsevol opinió personal. Però el que representa, el
que li estic demanant aquí i el que li està demanant aquesta casa,
Sra. Consellera, no permet aquest ridícul que em vengui a llegir
la pregunta que ja m’havia contestat per escrit.

El mínim de deferència parlamentària l’obliga a vostè a
contestar-me sobre el que jo l’estic interpelAlant avui aquí. Un
respecte que veig que és compartit el parer que vostè té...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un puntet de respecte, no al
parlamentarisme formal, venir aquí i complir un tràmit, a allò
que significa el Parlament, a allò que significa la democràcia i
allò que signifiquen els controls al Govern i els magres
mecanismes que tenim per fer-la venir aquí a conversar amb
nosaltres del que està passant.

Pacte per l’educació, Sra. Consellera, són paraules molt
importants, són paraules massa importants perquè vostè caigui
en la frivolitat que m’acaba de fer avui, en una situació com la
que vivim avui a les Illes Balears. Realment, si no estar
empegueïda és que és una autèntica irresponsable. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica li contesta la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Deferència
parlamentària la mateixa que vostè té cap els altres. Vostè fa
una pregunta escrita, i jo li contest un parell de dies tard i vostè
no accepta que se li contesti per escrit. És el meu dret
parlamentari. Vostè vol un debat i açò és una contestació d’una
pregunta. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per favor, pregaria un poc de
silenci a la sala.

I.3) Pregunta RGE núm. 6472/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Plataforma pel Pacte Social per l'Educació 2.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 6472/13, relativa a
plataforma del pacte social per l’educació 2, té la paraula el Sr.
Antoni Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, confiam que em llegirà
un text, és a la seva disposició, com que és un moment
indiferent d’allò que està passant amb un pacte per l’educació
i amb la comunitat educativa, la consellera es permet aquestes
fantasies i el Grup Popular entusiasmat, jo crec que està
encantant d’aquesta situació que provoca a les aules. És
realment ... irresponsable colAlectiu!

Però bé, provoquem la pregunta, tenc tot el dret reglamentari
evidentment de fer-la, arriba quan arriba, jo la vaig presentar fa
mesos, però jo li volia demanar, aquí hi havia aquest butlletí que
havia publica la comissió tècnica i la comissió de supervisió del
pacte social per l’educació, la idea era crear un pacte social per
l’educació; s’aixeca la plataforma, record, vull tornar repetir,
Cercle d’Economia, Federació de directors de les Illes Balears,
Escola Catòlica, UIB, COAPA i CONFAECIB, que són els
que..., com era això, a sí, “tenien una estratègia política de
desgast del Partit Popular”.

Li deman efectivament, i vostè em contesta, m’arriba el 3 de
setembre en el Parlament, que allò que farà a partir d’ara és
conversar amb els diferents membres i mirar de convèncer
tothom de la importància de fer feina pel pacte educatiu, de
reprendre el camí amb totes les entitats relacionades amb el món
educatiu que vulguin treballar seriosament pel pacte educatiu.
Molt bé, tenc en aquest moment un ressort parlamentari que em
dóna el Reglament, dels pocs que dóna i em puc permetre
demanar-li, té vostè la sensació que d’ençà que m’ha contestat,
està conversant amb tothom per intentar arribar a un pacte per
l’educació? Creu que un decret llei publicat per eludir una
resolució judicial o pel motiu que sigui, per eludir el tràmit
formal, perquè vostè li diu un tràmit formal a escoltar el Consell
Escolar i el Consell Consultiu, són formes, són enfits que es
poden eludir a través d’un decret llei, creu que està contribuint
a aquest convèncer a tothom de la importància de fer feina per
un pacte educatiu? Els veu més convençuts que el juny o el
juliol quan s’aixecaren de la reunió? M’agradaria saber-ho.

També m’agradaria, ja que hi és, que m’expliqui exactament
aquesta estratègia política de la plataforma en què consisteix?
Si ja ho ha esbrinat, si parlant amb ells ja ha vist exactament per
què han ordit tota aquesta trama amb la qual tenc la sensació
que coincideixen amb moltíssima gent. No sé si s’ha temut que
hi ha una camiseta que és trending topic..., no és la paraula, a

nivell de les reivindicacions que hi ha hagut mai a les Illes
Balears. Ja voldria el GOB haver venut en la seva història tantes
camisetes com s’han venut aquestes setmanes.

Per tant, li deman realment manté, em llegirà que el que està
fent vostè de llavors ençà és conversar i convèncer tothom de la
importància de fer feina? Això és el que avui, 26 de setembre de
l’any 2013, amb 10 dies de vaga o els dies que duen de vaga
indefinida, s’atrevirà a contestar-me avui a la seu del Parlament,
seu de la sobirania de les Illes Balears? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Consellera per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Vostè em va
demanar en concret: "El BOIB, de 16 de març de 2013
publicava la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, de dia 27 de febrer de 2013, per la qual es creava
la comissió tècnica i la comissió de supervisió del pacte social
per l’educació de les Illes Balears, integrada per representants
de la plataforma pel pacte social per l’educació, Cercle
d’Economia, Federació de directors de les Illes Balears, Escola
Catòlica, UIB, COAPA i CONFAECIB i de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats. Quines conseqüències tendrà
l’anunci de la plataforma de trencar les relacions amb el
Govern?"

Açò és la pregunta. I jo li contest: "Replantejar la situació,
conversar amb els diferents membres de la plataforma i altres
entitats relacionades amb el món educatiu. Convèncer a tothom
de la importància de fer feina pel pacte educatiu i reprendre el
camí amb totes les entitats relacionades amb el món educatiu
que vulguin treballar seriosament pel pacte educatiu de les Illes
Balears. Aclariment que li vull fer, la plataforma no ha trencat
relacions amb el Govern, algunes entitats representants de la
plataforma decidiren no continuar les tasques tècniques que
s’anaven desenvolupant." Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sr. Alorda, té
vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em pot pessigar, Sra. Presidenta?
Som a la Comissió d’Educació i Cultura de les Illes Balears de
dia 26 de setembre de 2013, en plena situació de vaga
indefinida, una situació de convulsió educativa? Pot ser que la
màxima responsable d’educació del meu país a un diputat
d’aquest parlament li llegeixi que està conversant des del mes
de juny i juliol amb tota la comunitat educativa per convèncer-
los per fer un pacte educatiu i no hi posa la més mínima..., parl
amb vostè, Sra. Presidenta, confiant que algú em contesti alguna
cosa...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, l’estic escoltant amb molta atenció. Disculpi que
no el miràs atentament...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo li ho agraesc. Només ho deia com a recurs retòric, la
meva idea era parlar amb la consellera, però la veritat és que la
consellera no em contesta. No troba que el moment requeriria
un plus de compromís, d’implicació, de venir a aquesta cambra
aprofitant qualsevol ocasió, per exemple aquesta, motiu pacte
per l’educació, per parlar-nos del que està fent per reconduir
aquesta situació i convèncer tothom de la importància de fer
feina pel pacte educatiu; què fa i ens doni alguna garantia pel
caos que ha provocat aquest govern des de la seva
responsabilitat, du camí d’arreglar-se aviat? Sap quants de
milers de pares estan esperant un missatge avui positiu, un
missatge que els expliqui que això ja s’arregla? I vostè ve aquí
i em llegesc la resposta que em va donar perquè pena que aquí
ha fet un (...) brillant, brillant?

Miri, deixi la brillantor, deixi-la. Passi del que pensi de la
meva intervenció, pensi en la resta del món. No em contesti a
mi, pensi on és, pensi en quin moment polític es troba i pensi
que no només ha de contestar a IB3, qualque vegada ha de
pensar en el Parlament. Ara, és ver, potser les preguntes i
l'incisiu de la pregunta no sempre és la mateixa a les dues
bandes, però aquí també ha de venir, Sra. Consellera...

(Remor de veus)

...i a mi..., i ja està, sí, vol dir venir a no fer el ridícul, ara ho
matís. El Grup Popular m’indica molt adequadament que precisi
el que he volgut dir. No basta venir, no basta venir. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica li contesta
l’Hble. Consellera per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Jo som
aquí, jo faig el que consider que és més digne en cada moment,
igual que vostè també fa el que considera digne, que és molt
discutible, i no tenim la mateixa visió d’aquesta dignitat.

La pregunta està contestada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 6473/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Plataforma pel Pacte Social per l'Educació.

Passam a la pregunta RGE núm. 6473/13, relativa a pacte
social per l’educació. Té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Ja (...) renunciant de parlar amb una paret, allò interessant
era parlar amb una política, faré la darrera pregunta només quasi
per curiositat, perquè no ho he aclarit amb la resposta. 

Vostè va publicar en el butlletí de 16 de març de 2013 la
creació d’aquesta comissió. El mes de juny s’aixecava la sessió.
Li he demanat quantes reunions s’han produït. Vostè em
comença a parlar de reunions de l’any 2012. Jo li parl d’una
comissió creada el 16 de març..., millor dit, la resolució és de 27
de febrer però el 16 de març de 2013 és quan es publica al
butlletí. Li deman quantes reunions s’han produït.

Puc interpretar, del que m’ha contestat..., confii que no em
llegeixi els quatre fulls, quasi li deman empara a la presidenta
perquè no ens llegeixi aquests quatre fulls enrevessats, però, bé,
jo no puc evitar l’estil oratori que vulgui utilitzar la consellera;
jo li agrairia que basta que es remeti al fet que el llegeixin els
senyors i les senyores diputats, i ho agrairem i almenys no
farem la caricatura de fer perdre el temps, que podria pensar la
gent que feim aquí en aquest parlament, sobretot en aquest
moment en què la gent no va de rialles, la gent no va de rialles.
Però aquí el que hi ha és una reunió posterior a la publicació, de
22 de març de 2013, i el 19 d’abril, que se’n van. Una reunió
que és de 22 de març de 2013 i una de 19 d’abril que consisteix
que el Sr. Manel Perelló comunica que no segueixen les feines
de la comissió tècnica.

Li agrairia que em confirmés aquestes dues dades, i quasi
que no importa que es faci referència a totes les anteriors de
l’any 2012.

De totes maneres, Sra. Presidenta, quasi ho faig per avançat,
si la Sra. Consellera es dedica a llegir la resposta que em va
donar, si vostè ho troba oportú doni en aquell moment per
retirada la pregunta. No la vull retirar abans perquè vull la
resposta, però si es posa a llegir quatre fulls, per deferència al
temps dels diputats, que jo valor molt, consider que la podria
retirar, si no m’ha de contestar més que llegir-me aquests quatre
folis, perquè els ho vull estalviar. Senyors diputats, els ho vull
estalviar, sé que vostès tenen feina. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que espera la resposta de la
consellera. Només li vull dir, Sr. Diputat, que aquesta
presidència en cap moment no l’ha interromput quan vostè ha
formulat la pregunta, vostè ha expressat el que ha volgut en tot
moment, no l’he interromput a pesar que en molts de moments
s’ha passat del tema que realment era la pregunta, i per tant
entenc que la consellera també té dret a contestar el que trobi
oportú. Per tant, Sra. Consellera, vostè té la paraula.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat.
Efectivament, dins el meu dret democràtic, perquè açò és una
seu parlamentària, com vostè ha recordat fa un minut, vostè
l’exposa com vol i jo tenc dret de contestar-la com vull.

En conseqüència, vostè em va demanar: “El BOIB de 16 de
març del 2013 publicava la resolució del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats de dia 27 de febrer del 2013, per la qual
es creava la comissió tècnica i la comissió de supervisió del
pacte social per l’educació de les Illes Balears, integrada per
representants de la Plataforma pel pacte social per l’educació,
Cercle d’Economia, Federació de directors de les Illes Balears,
Escola Catòlica, UIB, COAPA i CONFAECIB, i de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats”. 

Vostè demanava: “Quantes vegades s’ha reunit la comissió
tècnica i la comissió de supervisió i quines propostes han fet
arribar a la Conselleria d’Educació?”, i jo li responc: la
comissió de supervisió, una reunió durant el mes d’octubre del
2012 per acordar la creació de la comissió tècnica, i de
prioritzar els punts a desenvolupar per la comissió tècnica,
concretament del pla estratègic de feina, la cultura de l’anàlisi
dels resultats i les mesures estructurals d’impacte directe sobre
l’èxit escolar de l’alumnat. A partir d’aquesta primera reunió la
comissió tècnica comença a desenvolupar les seves feines:
s’apunten dates de les reunions i resum dels acords de la
comissió tècnica.

Dia 12 de novembre del 2012 es va fer primer una remissió
als membres de la comissió d’informe ISTOF. En segon lloc,
aportació a la següent reunió de tots els elements, els
mecanismes i les dades d’avaluació de què disposa la
conselleria d’Educació. Tercer, aportació d’una proposta de
centres de bones pràctiques des del punt de vista de les famílies.
Quart, presentació d’una proposta de resolució del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats per tal d’oficialitzar les
comissions tècniques i de supervisió. I, cinquè, tramitació
d’accés al (...) per la presidència de la comissió.

Dia 11 de desembre del 2012 primer s’acordà remetre als
membres de la comissió tècnica el document PDF de l’estudi
sobre les bones pràctiques fet anys enrere; en segon lloc,
s’acordà que ens propers dies es remetrà els membres de la
comissió tècnica la resolució del conseller que oficialitzà la
comissió tècnica. En tercer lloc, aportació a la següent reunió de
la proposta del projecte de bones pràctiques a centres amb un
calendari de desplegament. En quart lloc, a la propera reunió

s’establirà la convocatòria dels centres seleccionats per fer la
presentació del projecte, i en cinquè lloc informarà sobre els
centres educatius que acaben el projecte de direcció el curs
2012-2013.

Dia 29 de gener del 2013, a la reunió primer es va instar el
president de la comissió de supervisió a convocar la comissió
per tal de poder aclarir finalment quins seran els membres de la
comissió tècnica, i se signi definitivament la resolució
esmentada. En segon lloc, mentrestant, constituir en el si de la
comissió tècnica tres subcomissions que treballarien els
següents aspectes: gestió escolar i direcció de centres,
participació de famílies, llistat de centres i criteris de selecció.
I, en tercer lloc, els integrants de la comissió tècnica es
comprometen a treballar amb els aspectes esmentats de forma
totalment confidencial.

Dia 22 de març del 2013 es va acordar, primer, la redacció
d’un reglament de funcionament intern, on es presentaria als
membres de la comissió un esborrany que seria aprovat a la
propera reunió de la comissió. En segon lloc es va fer una
relació de l’administració amb els directors i les directores; un
dels temes exposats a l’anterior reunió va ser la necessitat que
l’administració educativa contactàs amb els directors i les
directores que s’havien presentat a la renovació del càrrec per
tal que sentissin la preocupació de l’administració pels que a la
fi són els seus representants en els centres; es va confirmar que
la feina ja s’havia realitzat. En tercer lloc es va fer un projecte
de selecció de centres de bones pràctiques educatives, es va
presentar una primera proposta de centres, aquesta proposta es
basa en els criteris exposats a l’informe de la subcomissió que
ha treballat aquest aspecte, i per tal de definir la llista definitiva
de centres seleccionats es va constituir un grup de treball per
contrastar el centres seleccionats amb altres indicadors. En quart
lloc es va fer una planificació de feines, es va constituir un altre
grup de treball per realitzar una planificació de les feines que
s’han desenvolupat fins a final de curs. En cinquè lloc es va fer
una valoració dels projectes de direcció de centres, presentació
d’un informe a la comissió sobre l’avaluació dels projectes de
direcció de centres. I en sisè lloc es va acordar que la propera
reunió de la comissió tècnica se celebraria dia 19 d’abril del
2013.

Dia 19 d’abril del 2013 el Sr. Manuel Perelló comunicà que
no seguia amb les feines de la comissió tècnica. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sr. Alorda, vol
fer ús de la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIA:

Esperava les mamballetes, encara, per veure el que entén
cada un dels nostres grups, ja veig que és molt diferent, respecte
del que és la feina de control del Govern per part d’un
parlament i el que s’espera d’una consellera d’Educació i
Cultura, molt especialment d’educació i cultura, d’un país en un
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moment delicat, en què pares, mares, societat en general, vull
dir que només els professors, no només tots els afectats, estan
esperant que els digui dues paraules sobre aquest pacte per
l’educació.

Veig que troba que ha fet una feinada, però jo li insistesc
que jo li parlava d’una mesa creada el 27 de febrer de 2013. Hi
ha hagut dues reunions, d’això que ha llegit tan diligentment;
enhorabona, enhorabona, però n’hi ha dues. Per tant això és
l’únic que volia aclarir, i he aclarit una altra cosa pel camí: el
poc respecte que tenen per la democràcia i la idea que tenen que
cada quatre anys hi ha eleccions, el que guanya fa el que vol i
aquí es ve al Parlament perquè s’hi ha de venir, ho diu el
reglament, i no es contesta res perquè ja s’ha posat per escrit
posant a cada retxa el que sigui.

El que m’està contestant a totes les preguntes escrites, Sra.
Consellera, fa empegueir. Li deman un informe d’un tema d’una
banda i em contesta a una altra banda. Vostè, quan li vull
demanar, “idò ara ho aclariré perquè la tenc en presència a una
comissió, com a mínim tendrà la deferència de tenir un debat,
un debat”, jo vull parlar amb una consellera, no amb un lloro,
Sra. Consellera, talment ho dic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Si vénen i em llegeixen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un poquet de silenci.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...i em llegeixen i és l’únic que se’m dóna..., talment...,
talment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, senyor... Un poquet de silenci a la sala.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No ho retiraré, Sra. Presidenta. Faci el que trobi que hagi de
fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor, no utilitzin segons quines expressions
per parlar...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo el que vull dir és que vull parlar amb una persona que
parli amb mi, no amb una altra cosa. Això és el que jo vull i és
el que pretenc.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un poquet...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No. També sé llegir, també sé llegir. També sé llegir, però
no vendré a aquest parlament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, un moment. Un moment, Sr. Alorda, un
moment.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...a no tenir debat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Alorda. Voldria demanar un poc de silenci
perquè hi ha un diputat en ús de la paraula. Aquesta és una sala
molt petita i tot se sent molt. Pot continuar, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acabaré, Sra. Presidenta, acabaré. Se’m diu que jo..., em diu
el Grup Popular que acabam els arguments. La veritat és que jo
convid qualsevol ciutadà -no avui, no demà, tots els 50 anys que
pugui durar i pugui mirar qualque dia aquest Diari de Sessions-
que compari els arguments que s’han donat per les dues bandes
i em sotmet gustosament a l’arbitri de qualsevol ciutadà que
pugui ser neutral en una guerra d’aquestes característiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica li contesta la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Tal vegada
qui s’ha d’empegueir és vostè, perquè amb una pràctica
totalment antidemocràtica, simplement perquè no he contestat
el que vostè vol, s’ha dedicat a insultar-me, cosa que jo no he fet
en aquesta sala parlamentària.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

I li repetesc que he contestat les preguntes com
democràticament crec que les he de contestar i sense insultar
ningú. Gràcies.

(Més aplaudiments)



702 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 46 / 26 de setembre del 2013 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

Acabat aquest debat d’aquest punt de l’ordre del dia
voldríem agrair la presència de la Sra. Consellera d’Educació,
Cultura i Universitats, i si els pareix bé faríem un petit recés.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3959/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reconsideració de nous concerts educatius.

LA SRA. PRESIDENTA:

... passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3959/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reconsideració
de nous concerts educatius.

Per defensar-la 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. Senyores diputades, senyors
diputats. Vostès saben aquesta polèmica, l’hem duita en
diverses ocasions en aquest parlament i, per tant, és prou
coneguda. Va circular també ja l’any passat que hi hauria una
possibilitat de dur els concerts educatius a -diríem- unes escoles
que estan en el polígon industrial del ParcBit de Palma i que era
molt qüestionable la seva necessitat precisament a un polígon
fora de la situació urbana de la ciutat. En aquell moment va
acabar sent només educació infantil, no es va fer el concert
educatiu a primària que són, a més, unes escoles que en aquest
cas estan desdoblades i que fan separació per gènere. 

Més enllà de discutir la qüestió pedagògica hi ha una qüestió
estrictament ja jurídica, inqüestionable, que atén tant l’article 84
de la Llei Orgànica d’educació, que deixa clar que els centres
sostinguts amb doblers públics no poden permetre diferenciació,
discriminació per sexe. Davant de si algú tenia algun dubte
respecte de l’abast d’aquest article 84, ha quedat precisat d’una
manera clarament expressada pel Tribunal Suprem, hi ha hagut
ja jurisprudència claríssima respecte que no hi pot haver aquesta
mena de concerts i, per tant, ens ha sorprès que en aquell cas
quan vàrem fer la proposició era la resolució provisional del
director general per al curs acadèmic 2013-2014, hagués
acceptat o hagués assumit fer aquest concert educatiu amb Aixa
i amb Llaüt al ParcBit de Palma.

Per altra banda, i aquesta sí que formava part ja globalment
de tota la polèmica associada a aquests centres, havent-hi, com
hi ha, retallades, ja ho hem apuntat, de més de 100 milions
d’euros en dos anys en els departaments educatius; havent notat
tothom unes restriccions pressupostàries importantíssimes, quan
tots els centres que han de fer la cosa pública, que estan
compromesos, que els esperen, doncs, tenen tots aquests
ajornaments per qüestions pressupostàries, concertar escoles en
aquestes circumstàncies resultava absolutament prescindible.

Per tant, aquí vàrem fer aquesta proposició no de llei, en
aquest cas és evident que han passat tots els mesos des del mes
d’abril que la presentàrem, però pensam que els arguments que
es varen presentar com a mínim donarien lloc a un
pronunciament polític per part d’aquest parlament, que ara
arriba doncs en el moment extemporani que arriba, però que és
el moment que hem pogut debatre aquesta solAlicitud, el
setembre de l’any 2013, i creim que encara seria positiu i
condret que féssim aquest pronunciament, i per això no hem
retirat la proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Socialista 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. Li diré, Sr. Alorda, que
extemporània no ho és aquesta proposició no de llei perquè,
precisament, dia 3 de setembre va sortir la resolució definitiva
d’aquests concerts.

Nosaltres coincidim del tot amb el plantejament del seu grup
sobre els concerts amb aquestes escoles privades que no donen
un exemple del que per a nosaltres hauria de ser una educació
normalitzada i integradora on qüestions com la diferència de
gènere no haurien de significar un motiu de separació o de
segregació. Si en el carrer vivim homes i dones, també en les
famílies, germans i germanes, concos i ties, avis i àvies, a
l’escola hauria de ser igual. En cas contrari, en el futur poden
tenir conseqüències psicològiques no desitjades per l’alumnat
per desconeixement de l’altre, d’aquell que és diferent.

En el cas que ens ocupa, el Grup Socialista ja ho ha
denunciat diverses vegades i ha portat a terme diverses
iniciatives parlamentàries, entre elles diverses preguntes en el
Plenari, que no relataré aquí perquè són conegudes per tots
vostès i consten en els Diari de Sessions. Es més, quan va sortir
la resolució provisional dels concerts, dia 4 d’abril de 2013,
com s’ha citat aquí, i vàrem veure que apareixien les escoles del
ParcBit, Llaüt, Aixa i Aladern, vàrem presentar també un recurs
d’alçada previ al contenciós administratiu que demanava allò
que s’insta en aquesta proposició no de llei, que és l’anulAlació
de la resolució provisional en aquest moment. I ja vàrem
anunciar que arribaríem fins al final perquè consideràvem que
els concerts no eren ajustats a dret, entre d’altres coses perquè
vulneren, com vostè ha dit, el procediment d’admissió
d’alumnes i vulneren l’article 84 de la LOE i també les
sentències del Tribunal Suprem.

El Partit Popular, que tant presumeix de fer coses amb
l’excusa de complir sentències de per aquí i de per allà,
aquestes, que precisament creen jurisprudència, es veu que ni
els agraden ni les han vistes ni les han llegides, però són tres,
una, la 2010/2008, de 16 d’abril; la 386/2008, d’11 juliol, i la
876/2013, de 23 de febrer.
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Com que no s’ha contestat el recurs en el termini que tocava,
per tant consideram que és negatiu, i ara que ha sortit la
resolució definitiva, com hem dit, dia 3 de setembre, ja podrem
presentar o som en el termini d’interposar el contenciós. 

Però al marge de la qüestió legal, que remarcaré també, el
que passa és que ens repugna també uns concerts, aquests
concerts, que separen fillets i filletes a les aules. També ens
repugna que no hi hagi doblers per a beques de menjador, de
llibres, de transport ni per a programes de reforç i un llarg
etcètera que estava dedicat a l’alumnat que més dificultats
socioeconòmiques tenien i en canvi sí que hi ha 400.000 euros
per concertar amb escoles, quan aquest concert no és necessari
en el barri.

Mirin, dels 131 alumnes matriculats en educació infantil a
l’escola de l’Opus, només 24 viuen a la zona B. No sembla que
24 alumnes justifiquin un concert de vuit unitats a infantil i a
primària. 

Tal com s’especifica en el text del recurs que varen
interposar amb aquesta resolució es privilegia uns alumnes que
no ho necessiten, amb ràtios per sota que les que tenen les
escoles públiques i els mínims també establerts. Es privilegia
uns alumnes que pertanyen a famílies que poden assumir les
despeses de menjador escolar i de transport privat. 

En un moment en el qual es retalla l’escola pública i que
s’obliga els centres públics a augmentar fins el 20% el nombre
d’alumnes per classe per pagar professorat, consideram que
dedicar 400.000 euros a la concertació de centres és una mesura
socialment injusta. A més, jo pensava que, com que em diran
amb el desastre econòmic que segons vostès els havíem deixat,
com ens diuen sempre, ara no tendrien doblers ni per fer açò,
però resulta que per fer açò sí que en tenen. I no podrien fer açò
com altres coses que també diuen que no han pogut fer o que
han hagut de fer, però que no els agradava fer, per exemple,
baixar imposts pel desastre econòmic que nosaltres els havíem
deixat. Però resulta o que no hi ha tant de desastre o que per
algunes coses sí que en tenen o prioritzen com tothom.

Ves per on, ara que parlam d’imposts, doncs, dels imposts
de tots haurem de pagar uns concerts que no són en absolut
necessaris i que, a més, són injusts.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens
i Rigo, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La proposició que presenta el
Grup MÉS i les intervencions que m’han precedit estan basades
en uns arguments d’un marcat caràcter ideològic, ple de
prejudicis, tòpics i mentides que, emprant les mateixes paraules
que han emprat la portaveu socialista, mentides que em
repugnen. 

Passaré a desmuntar aquestes mentides en tres vessants
diferents, la jurídica, l’empírica i la de la llibertat. 

La jurídica, repassem un poc la història d’aquest concert.
Dia 18 d’abril de 2007 la Conselleria d’Educació autoritza, amb
caràcter provisional, l’obertura i funcionament de tres centres
ubicats en el ParcBit i li concedeix, també, el concert educatiu
a diverses unitats condicionant que les obres s’havien d’acabar
abans de dia 1 de setembre. Aquest concert s’atorga en virtut de
la Llei Orgànica 2/2006, aquesta resolució, com destaca el
Tribunal Superior de Justícia, mai no fou impugnada, ni per via
administrativa ni judicial, per la qual cosa esdevé vàlida i eficaç.
Dia 14 de setembre de 2007, amb la consellera Galmés al
capdavant, es dicten tres ordres per les quals s’autoritza
l’obertura dels tres centres, de titularitat de la Fundació
Educació i Família, un cop acabades les obres i després de les
comprovacions corresponents realitzades per la Direcció
General de Planificació i Centres.

I una setmana després, dia 22 de setembre, es publica al
BOIB l’ordre de la consellera en què denegava el règim de
concert educatiu, incomplint de manera flagrant l’ordre de dia
18 d’abril. I això no ho dic jo, això ho diuen fins a tres
sentències del TSJ que conclouen que aquesta ordre de la Sra.
Galmés, i cit textualment, "és contrària a l’ordenament jurídic
i procedeix a la seva anulAlació ja que els entrebancs colAlocats
per l’administració educativa no tenen rellevància suficient per
entendre que no s’havia complert la condició temporal
imposada per la resolució de dia 18 d’abril, per la qual cosa
aquesta sentència reconeix el dret dels centres al concert
educatiu per al curs 2007-2008 a P3, P4, P5 i primer i segon
d’educació primària".

Aquests són els fets jurídics i la sentència que evidentment
ha de complir el Govern de les Illes Balears, a més del publicat
al BOE dia 25 de desembre de 2012 que fa referència explícita
al finançament de les escoles concertades, incloses les
d’educació diferenciada que escolaritzen alumnes d’un sol sexe
ja que el concert és independent del model d’agrupament que
realitzen els centres docents en l’exercici de les seves
competències. 

Què pretenen vostès, què el Govern no compleixi la llei?
Veig que li agafen el gust a entrar aquest tipus d’iniciatives, i
davant aquesta barbaritat sempre trobaran la mateixa resposta
del Grup Popular. 
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El que queda clar és que el Govern del pacte no va actuar
segons criteris jurídics sinó purament ideològics i, per això, el
toc d’atenció del TSJ. Només la ceguesa de la seva obsessió
ideològica el varen poder dur a dictar una resolució d’aquestes
característiques un cop començat el curs escolar. Tot un seguit
de famílies que havien matriculat els seus fills a un centre
concertat algunes de les quals els havien arribat de l’Oficina
d’Escolarització. Es varen aturar a pensar, ni que fos per un
moment, en el perjudici econòmic per a aquestes famílies?, o
amb els nins?, vostès que sempre pensen en els nins, els nins
que una vegada començat el curs varen haver de canviar de
centre perquè les seves famílies no s’ho podien permetre, no, no
hi varen pensar. Les declaracions que va fer la Sra. Galmés no
tenen ni un sol argument jurídic, obsessió i curtesa de mires, i
el més greu de tot, incompliment de la legalitat.

Perquè si aquests centres són tan malignes com volen
pretendre, i no tenen cap dret a ser concertats, aquest concert
només respon a un tema ideològic del Partit Popular, trobam
que a Catalunya, on mai no ha governat el PP, hi ha uns vint
centres d’educació diferenciada. A Andalusia, on sempre ha
governat el Partit Socialista, també estan concertats, i al País
Basc i a Madrid i la Comunitat Valenciana i a Múrcia, Galícia,
Aragó, Navarra o a Astúries on recentment una sentència del
TSJ els obliga a mantenir el concert. 

A més de no dir tota la veritat vostès també diuen mentides,
mentides flagrants. Parlen vostès que aquests centres ens costen
400.000 euros, mentida, mentida, perquè a les unitats
d’educació infantil no hi ha educació diferenciada per sexe, són
aules mixtes, el concert subvenciona només dues aules de
primària d’educació diferenciada, amb un cost de 60.000 euros.
Quan no hi ha arguments hi ha demagògia i hi ha mentides.

Per tant, deixant de banda ja els termes legals, que són prou
clars, podem afegir que des d’un punt de vista pràctic l’educació
diferenciada funciona quan se separa d’aquesta obsessió
ideològica. A Anglaterra, per exemple, trobam molts de centres
públics diferenciats i veim que en el rànquing estatal de 2013 set
de les deu escoles públiques angleses amb millors resultats són
diferenciades. El mateix Obama, que no és sospitós de ser del
Partit Popular té com a assessor d’Educació al responsable
d’aplicar a Chicago un projecte pilot d’educació diferenciada a
un barri especialment conflictiu amb població majoritàriament
de raça negra, amb un elevat índex de marginalitat i de
delinqüència que duia a taxes elevades de fracàs i
abandonament escolar; idò bé, en la diferenciació per sexes el
80% dels nins acabaren els seus estudis i actualment a tot el país
hi ha més de cent colAlegis públic amb educació diferenciada,
colAlegis de cap manera elitistes ni amb cap marcat caràcter
ideològic. Senzillament una altra metodologia que, lliurement,
qui hi vulgui accedir hi pot accedir. Un sistema pedagògic que
es basa amb què diu, entre d’altres, el psicòleg i professor
d’Harvard, Howard Gardner, premi Príncep d’Astúries, que
afirma que existeixen intelAligències múltiples i que l’educació
personalitzada en aquestes intelAligències les potencia i és clau
en l’èxit educatiu.

Per què doncs no hi pot haver escoles que treballin de
manera separada amb nins i nines aquestes intelAligències que
són diferents en uns i en altres? Per què hem de ser tan
simplistes de reduir el debat de l’escola diferenciada a un debat
ideològic? Dones, com Hillary Clinton, Condoleezza Rice o la

primera dona portaveu de la Casa Blanca o la primera dona que
viatjà a l’espai o la primera dona secretària d’Estat o l’única
dona presidenta d’Harvard, científiques, tècniques, polítiques
han estudiat a colAlegis diferenciats. On és la discriminació de
la dona?

A dia d’avui l’educació diferenciada és una educació
moderna, es basa en la metodologia moderna, que res té a veure
amb l’educació per rols que sí es donava en un altre temps on
les dones anaven, com dèiem en mallorquí, a costura. Avancin,
senyors de l’oposició, obrin la seva ment al món actual, que no
els farà gens de mal. 

I per acabar, i no menys important, vull apelAlar a la llibertat
dels pares, de tots els pares, que d’acord amb la Constitució
Espanyola poden elegir lliurement l’educació millor per als seus
fills. La mateixa UNESCO diu que la creació i el manteniment
de sistemes o centres d’ensenyança separats per sexes, sempre
que aquests sistemes ofereixen les mateixes possibilitats d’accés
a l’ensenyança, disposin de personal docent igualment
qualificat, de locals escolars i d’un equip d’igual qualitat, no
poden ser considerats discriminatoris. També diu que la creació
i el manteniment per motius d’ordre religiós o lingüístic de
sistemes o centres separats que proporcionin una ensenyança
conforme els desitjos dels pares o tutors legals dels alumnes i si
l’ensenyança que s’imparteix s’ajusta a les normes de les
autoritats competents tampoc no poden ser considerats
discriminatoris. Aquests articles varen ser rectificats pel Comitè
de Drets Econòmics i Socials i Culturals de l’ONU el 1999.

L’esquerra de les Illes Balears té una obsessió, ja hem vist
que a altres llocs no passa així amb aquests mateixos partits, i
és aquesta obsessió que tenen vostès de triar els pares, de fer
que la llibertat d’elecció sigui una qüestió elitista a l’abast d’uns
pocs. El Partit Popular diu no, no que només els pares que s’ho
poden permetre econòmicament puguin triar quin sistema
pedagògic és millor per als seus fills. No, no que només els
pares que s’ho puguin permetre puguin triar una ensenyança
plurilingüe per als infants. No, no que només els pares que s’ho
puguin permetre puguin triar si volen o no volen educació
mixta. 

No, senyors de l’oposició, deixin de ficar-se en les decisions
privades de les persones, de les famílies, deixin de voler triar
per ells, deixin de tenir por dels que no pensen com vostès,
perquè jo vaig estudiar en un centre mixt i hi puc estar més o
menys d’acord amb les diferents opcions, aquestes o d’altres
centres concertats amb metodologies o amb ideologies que jo no
compartesc, però defensaré sempre el dret a decidir dels pares
en igualtat de condicions, tenguin els mitjans econòmics que
tenguin.

En conclusió, entenem que el concert és correcte perquè no
hi pot haver discriminació si tot i que es fa de manera separada
tant nins com nines reben les mateixes oportunitats i els
mateixos continguts curriculars. De fet, si hi hagués
discriminació no sols no podrien ser concertats sinó que aquests
centres haurien d’estar prohibits.

Moltes gràcies.
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(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Sr. Alorda, vol fer ús de la
paraula per contradiccions?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que se m’ha contestat en
el sectari que he estat. Jo repassaré la meva intervenció sobre
tots els elements de sectarisme que hi havia aportat, dels quals
no hi havia estat tan conscient, com apunta la Sra. Prohens. O
per ventura ja ho duia preparat així i ha pensat que ho havia de
dir talment com ho duia, pot ser, pot ser.

En qualsevol cas, li vull fer un parell de precisions respecte
de la intervenció per votar que no, evidentment. La modernitat
del Partit Popular, que reivindica, és la de separar nins i nines.
He arribat a pensar si ho durà a la pública perquè vulguis o no
ens diu que ho farà arreu, que és la modernitat i és el positiu i és
l’honest i ho han de triar els pares, per tant, cada pare o podrà
decidir. Tot el contrari del que fan. S’ha de tenir realment una
especial... ja no sé ni com dir-ho, per llevar als consells escolars
la possibilitat de llevar el projecte educatiu, de llevar-los com fa
la LOMQE ara mateix el projecte lingüístic, no poden decidir
res en qualsevol nivell de renda, els pares cada dia poden
decidir menys coses amb el Partit Popular, i ens fa aquí un
speech, ens fa aquí un speech, ... a la concertada hi pinten
bastant poc respecte del que haurien de pintar, el nostre grup
entén, respecte del projecte i de l’emmarcatge del projecte, en
l’àmbit oficial com a mínim, i ens sembla bé, nosaltres no hem
qüestionat el tipus de decisions, nosaltres volem més autonomia
dels centres, més decisió als centres, molta més, molta més de
la que està (...) en aquests moments el Partit Popular i mai, mai,
mai no diríem dels pares el que ha dit el Partit Popular, mai, ni
ho trobarà en tots els anals de la política i se’n pot anar... se’n
pot anar a Cecili Metel.

Per tant, alerta amb les paraules, sobretot quan estan en
aquest nivell d’agressivitat respecte de l’autonomia dels centres
i del paper dels pares dins l’educació dels seus fills.

Repassem, ja que m’ho treu, perquè jo volia parlar de 2013,
però vostè em treu la història i jo li voldré recordar que,
efectivament, hi ha un conveni que no és concert encara que va
fer el Sr. Tito Fiol, Francesc Fiol, l’any 2007 en el mes d’abril,
en el qual ja concertava sense existir els colAlegis, efectivament,
això és així, això és així, i li vull recordar com és que es va
perdre el plet, perquè vostè diu “no, per sectarisme, per
ideolo...”, no, el plet es perd perquè resulta que la Sra.
Consellera considera, diu “no, no, les obres no estan ben
acabades, per tant, s’ha incomplert el conveni, no concertam”,
i el jutge diu “sí, que estaven ben acabades les obres, per tant,
la possibilitat de concertar que vàreu pactar amb el Sr. Fiol és
viva”. Això és el que diu la sentència, però tot aquest
sectarisme, si les obres estan acabades o no estan acabades, tot
això, jo no ho he vist, no sé quina sentència... crea vostè, bé, i de
llavors ençà tenim concert, no és veritat? 

Sap que l’any passat no hi va haver concert a primària?
L’any passat era el dos mil....No, no, no, perdoni, la sentència,
el conveni del Sr. Tito Fiol és de tot... Ah!, sí, molt bé, per tant,
ergo vivim de 2007, vivim de 2007, tot ve des de 2007, una
sentència que va perdre la Sra. Galmés, bé, l’any passat no hi va
haver concert a primària, només a infantil... oh!, compleixen
lleis, incompleixen sentències...no, no compleixen res, no
compleixen res, podien concertar o no podien concertar. Varen
concertar a infantil i nosaltres consideram que no s’havia de
concertar perquè no hi havia cap necessitat de tenir un colAlegi
d’Infantil dins un polígon industrial i no varen concertar a
primària.

Algú podria pensar que és perquè l’article 84 de la LOE ho
prohibeix i ja fins i tot no hi entraré, l’article 84 de la LOE ho
prohibeix i era massa fresca la sentència del Suprem que havia
dit a Andalusia que no podia concertar i havia de tornar enrere
els concerts per mor que hi havia segregació per sexe. Això és
el que va passar!, i no varen concertar, i vostè em tracta de
mentider perquè el concert és obligatori des de 2007?, i l’any
passat no el feren? No em conti rondalles. 

La seva modernitat consisteix en colAlegis del opus a
polígons industrials per resoldre problemes socials que tenen
allà, per resoldre problemes socials de les famílies, nosaltres
deim amb la gentada que tenim avui als colAlegis i als instituts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...amb les mancances que tenim a barriades súper densificades,
amb les retallades que vostès han produït hi ha moltíssimes
altres prioritats i motius més que suficients per desmarcar un
concert, un d’obligat, l’article 84, però d’altres de sentit comú
i, si no hi està d’acord, idò no hi estigui d’acord, però, voler
desautoritzar l’opinió dels que trobam que no s’hauria d’haver
concertat, ho trob absurd.

Només precisar una cosa, deia extermporània en el sentit
que jo deia que no es fes el concert i el concert efectivament
s’ha produït, es pot impugnar, però, el concert, el tenim. En
aquest sentit la trob extemporània, en l’altre sentit, evidentment,
era molt més bo de fer aconseguir que no es fes el conveni que
no donar drets adquirits a aquest (...) d’urbanisme, començar a
donar drets adquirits, drets adquirits i llavors quan vols tornar
enrere et renyen malgrat votin a favor de tornar-ho a rere per les
conseqüències que ha tengut el fet d’haver fet firmar papers
com mentre.... i això és el que en aquest sentit era extemporani.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 3959/13.
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Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions, cap.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3959/13.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 8382/13,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació del programa d'auxiliars de conversa en llengua
estrangera.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8382/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació del programa d’auxiliars de conversa en llengua
estrangera. 

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Ana María Aguiló
i Garcías, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Dimarts passat en sessió plenària es va
convalidar el decret llei denominat TIL per part d’aquest
parlament, del qual el Grup Parlamentari Popular se sent molt
orgullós.

S’inicia per tant un nou model educatiu amb la incorporació
progressiva d’una llengua estrangera, preferentment l’idioma
anglès, per als nostres alumnes. Ja sigui dins el marc del context
actual, ja sigui per raons intrínseques és indubtable que els
auxiliars representen una referència lingüística i cultural
autèntica als centres i la seva colAlaboració amb els
departaments didàctics té una incidència considerable en la
millora de la comunicació en llengua estrangera dels alumnes.

Aquest projecte no és cap novetat, és tan senzill com efectiu.
Consisteix en un programa dirigit a potenciar la competència
comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió
d’auxiliars de conversa, natius, als centres educatius.

L’organització d’aquest programa es fonamenta en la
cooperació educativa de l’Estat espanyol i els països d’origen
d’auxiliars, que reben una ajuda d’uns 700 euros en concepte
d’allotjament i manutenció i fan un horari d’unes 12 hores
setmanals als centres. L’abonament de les quantitats mensuals
es troben dins la mitjana dels països europeus que, igual que
Espanya, proporcionen a la seva xarxa educativa el sistema
d’auxiliars de conversa. Per exemple, a Alemanya l’auxiliar de
conversa rep mensualment una beca, l’import de la qual es fixat
per cadascun dels estats federats, i s’exclouen de la matèria els
viatges d’anada i volta del país d’origen. L’import de la beca és
diferent als diferents landers alemanys i pot anar des de 700 a
800 euros.

És cert -i sé cert que m’ho retreuran- que han existits retards
en els abonaments de les partides corresponents als programes
dels cursos anteriors. Quant a això i als diferents retards en
altres conceptes, s’ha realitzar un veritable esforç per part de la
Conselleria d’Educació i Cultura de manera que tant sobre

aquest programa com en altres aspectes similars es troba en via
de resolució definitiva.

És evident, per tant, que la proposició no de llei que du el
Grup Parlamentari Popular en aquesta comissió suposa un
esforç econòmic per part del ministeri i de la conselleria, que és
ineludible sota el mandat que implícitament recull la present
proposició. 

Per tant m’avanço a les possibles reticències que els altres
grups parlamentaris podrien tenir i que es podrien tenir,
evidentment, sobre aquest tema. 

Es tracta una vegada més d’aprovar una iniciativa que, igual
que el decret TIL, és per al bé dels nostres alumnes i per al
sistema educatiu en general. Existeixen precedents en la nostra
comunitat autònoma i en altres administracions de l’Estat
espanyol i a Europa que ens demostren les bondats i els
beneficis que comporta la inclusió d’un auxiliar de conversa
natiu.
Aquests natius normalment joves amb estudis universitaris i
poca formació docent tenen la missió d’acompanyar el
professorat. És a dir, en cap moment no es parla de substituir al
professor, evidentment, simplement és acompanyar el professor
dins la classe i fer, idò, el que sempre s’ha fet, d’auxiliars de
conversa.

És per tot això que al Grup Parlamentari Popular li agradaria
que votassin a favor d’aquesta proposició no de llei que insta el
Govern i insta la conselleria a augmentar els auxiliars de
conversa dins els centres educatius.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sra. Esperança Marí i Mayans, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,
em tenen realment sorpresa amb la manera com s’estan fent les
coses. Teòricament s’està aplicant ja el TIL i pretenen que una
tercera part de l’educació vagi en anglès i ara encara van
presentant PNL per augmentar el nombre d’auxiliars de
conversa, bastant minvat, no ja per incloure l’anglès com a
llengua vehicular, sinó fins i tot per ajudar una mica a dignificar
l’assignatura d’anglès o d’alguna altra llengua al marge de les
oficials de la comunitat autònoma?, perquè en aquesta qüestió,
com en tantes altres, crec que van com els crancs.
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El curs 2011-2012 es varen dedicar 616.000 euros a la
contractació d’auxiliars de conversa, 110 auxiliars de conversa
de llengua anglesa, no hi ha referència a auxiliars de conversa
en cap altra llengua, per cert, però bé, suposam que n’hi ha
algun, però bé, anava sent una quantitat una mica respectable,
s’anava incrementant. Curiosament, emperò, mentre vostès van
predicant que avancen cap al plurilingüisme i altres coses
d’aquest mateix estil, per al curs 2013 hi hagué una despesa de
224.000 euros, per tant, s’havien de pagar  40 auxiliars de
conversa. I això, si feim els comptes, suposa ni més ni manco
que una reducció d’uns 63% i encara els sindicats varen
denunciar que aquests auxiliars de conversa no havien estat
pagats per la conselleria, sinó que des de llavors ençà ho estan
avançant els centres amb totes les reduccions que han tengut, a
més, han hagut de pagar els auxiliars de conversa i ara, aquí, ens
acaben de dir que està en vies de solucionar, després de dos
anys!  No sé com ...jo estic impressionada, estic impressionada
pel tractament als centres educatius, a la comunitat educativa,
el tractament a aquest parlament, als diputats, jo... estic
increïblement... no ho sé, una mica astorada.

Per tant, no es conformen a rebaixar el nombre d’auxiliars,
reduir el pressupost per a aquesta finalitat, sinó que fins i tot fan
que els centres hagin de pagar aquests diners... tenint en compte
que vostès tenen el Govern, gestionen per tant la Conselleria
d’Educació, no s’entén que presentin ara aquesta iniciativa, això
és com a ridícul! És ridícul per a aquest parlament. Per què
redueixen els auxiliars de conversa?, i ara han de venir aquí amb
una PNL perquè decidim ampliar el nombre d’auxiliars de
conversa, és tot..., és kafkià, realment és tot absurd.

Per tant..., si a més, a més, fa una mica de memòria i recorda
que l’any passat a inici d’aquest mateix curs escolar els
demanàvem que no els reduíssim, els vàrem demanar que
ampliassin el nombre d’auxiliars de conversa, perquè les escoles
els necessiten, perquè són necessaris, no ja pel trilingüisme o
per fer assignatures en anglès, sinó que per la nateixa
assignatura d’anglès és bàsic i fonamental i varen dir que no,
que no, no, no era el cas i ara aquí els hem d’ampliar quan ja
està implantat a més, se suposa, tot aquest muntatge del TIL,
pens que és molt seriós. És molt seriós aquest comportament,
pens que com a mínim hauríem de tenir la dignitat d’aparentar
un respecte cap a les altres... no sé, per la institució o per les
altres forces polítiques d’aquest parlament, crec que com a
mínim haurien d’intentar mantenir aquesta actitud.

A més, també vull comentar una altra cosa, també se
m’escapa un altre misteri. Hi ha una PNL presentada per un
membre del Grup Socialista del mes d’abril i per algun motiu
que tampoc no entenc es veu ara aquesta que està presentada a
18 de juliol, una data significativa per cert. No entenc res, vull
dir, és que no ho entenc, però bé, sigui com sigui -sigui com
sigui perquè no es digui- òbviament estam a favor que
s’augmenti -ho venim dient contínuament- el nombre d’auxiliars
de conversa, però com que em tenen tan espantada... haurien de
mirar de concretar el punt d’aquesta PNL, perquè tot sigui dit de
passada és un punt que necessita millorar.

És clar, perquè em posa que s’augmenti, que s’ampliï, si ara
en tenim 40... i vostès com que sempre fan aquestes coses tan
estranyes, passen a 42 ja han complit, a que sí?, i quedam tots
contents. No, per tant, ho dic en el sentit que s’ha de concretar,
s’ha de concretar aquest redactat. 

Si em permet, li proposaria un redactat que pens que millora
i completa aquests punts. Al primer punt, vostè diu “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’ampliació del programa auxiliars de conversa en
llengua estrangera”, jo afegiria “amb el nombre necessari
perquè tot l’alumnat que cursi assignatures en una tercera
llengua pugui tenir-hi accés ja durant el curs 2013-2014", seria,
com a mínim, que es digui per què l’ampliam i a què l’ampliam.

Li afegiria..., també li faria la proposta perquè tengui a bé
considerar-la, d’un altre punt que seria aquest, ja que està en
vies de solució, per tant mirem que aquest també quedi clar, que
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sufragar les despeses que els auxiliars de conversa
suposin per als centres educatius, sense que els centres els hagin
d’avançar, i a pagar de manera immediata els deutes pendents
per aquesta qüestió”.

Senzillament, vull repetir que no és elegant ni adequat ni tan
sols estètic presentar una PNL en què es demana un augment del
nombre d’auxiliars de conversa sense arribar ni dir cap tipus de
concreció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per contestar-li a l’alAlusió que ha fet
sobre per què va una proposició no de llei o una altra, li he de
dir que la mesa d’aquesta comissió és la que fixa l’ordre del dia
i que vostè té un representant del Grup Socialista que li pot
explicar molt bé com es fa la tria de les proposicions no de llei
que es fixen per a les comissions.

Passam al següent grup parlamentari, el Grup Parlamentari
MÉS, té la paraula l’Hble. ..., perdó, sí, l’Hble Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també quan vérem
aquesta proposició vàrem pensar que estava pensada com un
retret al Govern i que se li demanava que reaccionés perquè
realment la situació que s’ha viscut amb els auxiliars de
conversa ha estat molt negativa, però bé com sempre el text, al
cofoisme al qual ens té avesats el Partit Popular, dóna a
entendre que és que precisament l’anglès s’ha convertit en una
bandera espectacular de la despesa i la inversió del Grup
Popular, res més lluny de la veritat.
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Com s’ha apuntat hi ha hagut una reducció notòria,
espectacular, vostè em diu del 40, jo voldria saber si hi són,
m’agradaria veure’ls perquè tots els llocs que jo coneixia amb
auxiliars de conversa i ho hem pogut tractar, he vist la partida,
potser sí, eh?, però tots els que  hi havia hagut han desaparegut,
no, no és que els hagin reduït, els llocs que jo coneixia han
desaparegut, tenc uns contactes per tant relatius, per tant, és
possible que siguin en una altra banda i siguin aquests 40 que
vostè diu. Els doblers, jo els he vist, no he vist les persones,
però bé, ho demanarem. En qualsevol cas, és públic i notori que
hi ha hagut una reducció dràstica, dràstica. 

Per tant, les persones... aquells moments en què no es creia
en l’anglès, se’n recorda d’aquests "poblarins" que governaven
que no creien en res de les llengües?, en tenien el triple, pel
que..., jo diria que més, però bé, com a mínim en auxiliars de
conversa. Per tant, no ens han de convèncer de la figura i del
paper que juga.

És veritat que ja hi va haver problemes l’anterior legislatura
com n’hi va haver en tots els apartats de liquiditat al final de la
legislatura, però que sobretot s’agreugen en el canvi de govern
respecte dels pagaments, hi ha gent que no va acabar el curs
perquè és que entre... hi va haver colAlegis que varen deixar de
bestreure, hi havia persones que ho duien a l’esquena i hi havia
persones que no ho duien a l’esquena i aquest curs, aquest curs
anterior, el 2012-2013 realment ja hi va haver gent que ho va
deixar córrer directament. 

Per tant, ens sembla bé la idea que hi hagi auxiliars de
conversa, com molt bé diu, sembla que dins el pack de donar
una passa més orquestrada, intelAligent, programada... ben
articulada, aquesta fase seria imprescindible, mentre que tot el
que nosaltres hem vist és tot el contrari, fins i tot m’agradaria a
veure si pot aclarir, si no ho demanarem a la consellera, per què
ha dimitit la cap de serveis de llengües estrangeres, perquè
aquesta era un element, per exemple, que creies que s’ho creia,
ho dic talment com m’agrada reconèixer quan en tenc ocasió i
voldria tenir-en més.

Per què ha dimitit?, què ha passat?, s’ha quedat sense
departament si és que... no és veritat que hi hagi aquest impuls,
no és veritat, és absolutament fals, és una fotografia. Per què
s’ha presentat aquesta proposició?, bé, fa massa temps que som
enmig com per saber els motius de la presentació. Massa bé, i
ja és que tot això...., tot ens va bé, el que volem és que realment
es faci.

La veritat és que m’agrada més la seva redacció, jo només
havia dit que “en cap cas no sigui inferior al curs 2010-2011",
reconec la meva modèstia, però tal i com es planteja la
implantació de l’anglès, reconec que el curs 2010-2011 hauria
de ser magre, és que hauries de menester moltíssim més... ja no
parlem amb assignatures... donant suport a persones que estan
fent..., en continguts no en parlem si entram dins ESO, etc., no?

Per tant, jo havia posat això, em sembla millor la seva, però
que en quedi constància perquè realment jo deia que com a
mínim, com a mínim els que tenien en l’anterior legislatura,
perquè ara certament no hi és.

Aquest segon apartat al quan apunta que es posin al dia i que
sigui atractiu que les beques no siguin un parany, que els 300
euros o els doblers que tenien quedin realment aclarits ens
semblarà molt bé, perquè si no, és molt difícil aprendre una
llengua en aules de més de 30 alumnes, amb persones que no
estan pròpiament preparades per a aquella matèria i no tenint
recursos per dur-ho a terme. Nosaltres fins i tot, jo m’hi he
trobat, amb persones que tenien aquests auxiliars que feien
aquelles activitats addicionals després, de teatre o activitats
relacionades perquè tenien aquell punt de suport, i de conversa
estricta, que és que han reculat en l’ensenyament perquè, clar,
aquell suport era important per poder desdoblar l’aula, per fer
altres tipus de feines.

Per tant ens pareix molt bé aquesta iniciativa. El que
lamentam és que no hi hagi hagut una simple frase, com a
mínim a la intervenció, un mínim de reconeixement de la
situació real i a un sempre li fa una certa mandra participar en
una escenificació buida, orquestrada només per transmetre una
idea falsa.

Així i tot, com que també diguem-ne que les imatges que es
transmeten és en qualsevol sentit del vot, nosaltres, perquè no
quedi cap mena de dubte, hi hagi o no hi hagi entesa amb el
Grup Socialista amb les propostes que fa o amb la més modesta
que fèiem des del nostre grup, votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula, Sra. Aguiló?
Té vostè la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, aquesta proposició no de
llei no s’ha presentat perquè sí. Vull dir, els auxiliars de
conversa es paguen des del ministeri, és una partida
pressupostària que ve des del ministeri. El que va passar és que,
tornam repetir, i vostès em diran l’herència; bé, és que és
l’herència, és a dir, quan va entrar el Govern central es va trobar
que no tenia doblers per pagar, i en aquests moments
evidentment que es pagarà als auxiliars de conversa. I no només
es pagarà als auxiliars de conversa, sinó que a causa de la
implantació del TIL s’augmentaran considerablement els
auxiliars de conversa, però no un 42, no un 42, evidentment. He
dit que s’augmentaran considerablement.

Si en lloc de..., amb el nombre..., després ja si de cas en
parlam, feim un moment de recés, si li pareix, però simplement
volia explicar això. És a dir, va entrar el govern central, no va
trobar doblers, actualment s’està intentant pagar, ja ho he dit, és
a dir, s’està pagant, s’està intentant pagar, i demanam que ja que
aquesta comunitat autònoma, juntament amb Andalusia i amb
Madrid, està apostant pel plurilingüisme, entre d’altres, i ja que
enguany començam, demanam uns auxiliars de conversa extres,
que augmenti el nombre d’auxiliars de conversa.
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Jo no ho veig tan rar, això, vull dir que no veig ni tanta
filosofia ni una cosa tan rara. Simplement això, i si tenim un
moment de recés idò en parlam. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò feim un minut de recés per intentar acostar postures.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha arribat a un acord? Sra. Aguiló, podria fer lectura de com
quedaria la proposta?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Quedaria dividida en dos punts. “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a l’ampliació del
programa auxiliars de conversa en llengua estrangera per tal que
tot l’alumnat que cursi assignatures en una tercera llengua pugui
tenir-hi accés ja durant el curs 2013-2014". I el segon punt: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sufragar les despeses que els auxiliars de conversa
suposin per als centres educatius”, sempre pensant que aquestes
despeses vénen del ministeri, vull dir que passarà a través de la
conselleria, però..., és a dir, que això és una partida
pressupostària que ve del ministeri.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò en principi es podria dir que s’aprovaria per assentiment
o passam a votació? No fa falta.

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Nosaltres entenem que la precisió final és una precisió que
fa el Partit Popular, que constarà dins..., però que allò que
aprovam acaba aquí on acaba.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Jo també ho entenc així.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...perquè nosaltres entenem que si ens hi hem d’implicar ens
hi implicarem, i ella precisa que per part del Grup Popular entén
que aprovant això diu una cosa, però nosaltres entenem que el
que s’aprova és el que diu el que s’aprova. Només era per
precisar aquesta situació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda precisat, queda aclarit?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, sí, queda precisat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perfecte, molt bé. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò quedaria aprovada per assentiment...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Nosaltres aprovam, idò, no amb la interpretació que se’n fa
sinó el text que es du. Amb aquest aclariment ens sumam a
aquest acord.  Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aclarit, queda enregistrat, i en conseqüència queda
aprovada la Proposició no de llei 8382/13 amb aquests dos
punts que s’han transaccionat. 

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