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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:

Sí, Manel Martí substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? 

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, Antònia Vallès substitueix Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 3017 i
1575/13. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 3017/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlaboració
del Govern amb el Consell d'Eivissa per restaurar i
conservar el retaule de la Mare de Déu de Jesús.

Els inform que la Proposició no de llei RGE número..., sí.
Els inform que la Proposició no de llei RGE núm. 3017/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlaboració del
Govern amb el Consell d’Eivissa per restaurar i conservar el
retaule de la Mare de Déu de Jesús, va ser retirada pel mateix
grup mitjançant l’escrit RGE núm. 12856/13, de dia 29
d’octubre, escrit que va ser admès a tràmit per la Mesa del
Parlament dia 6 de novembre.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10575/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a reinversió del
descompte del sou dels mestres i professors vaguistes en el
funcionament dels centres educatius.

Per tant passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 10575/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reinversió del descompte dels sous dels mestres i professors
vaguistes en el funcionament dels centres educatius, i per
defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, el TIL és un autèntic polièdric i cap de les seves cares
no du el nom “educació”.

El projecte de tractament integral de llengües és un projecte
que no millora l’ensenyament, no obre un camí cap a
l’excelAlència; amb el TIL no s’aprèn més anglès, ans al
contrari. Ja ho vaig dir i ho torn a dir avui: mai no hi havia
hagut tants professors particulars d’anglès com en aquests
moments, mai com ara no s’havia marginat tant les famílies, els
alumnes amb menys recursos, que no poden pagar-se les classes

particulars. I ara la classe particular no només és aprendre
anglès sinó poder seguir una matèria.

El TIL no és un projecte lingüístic a favor del trilingüisme,
sinó del monolingüisme castellà. Totes les cares del TIL són
grises. Té la cara de la repressió, materialitzada en els
expedients polítics contra els tres directors de Menorca, de Maó,
només de Menorca, només de Maó -seguiré expressant la meva
total incomprensió, no és possible-; la cara de repressió també
amb les amenaces de l’Oficina del Menor o amb la ridícula llei
de símbols. Té també la cara grisa de la inseguretat jurídica; la
discrecionalitat amb què s’ha actuat i s’han obert els expedients
als directors és nota, de in. 

Té la cara grisa de la falta de diàleg, d’acord, de consens
amb la comunitat educativa, amb els professionals de
l’educació, i sense cap dubte amb els que saben, amb els
experts, amb els psicòlegs, amb les seccions de diverses
universitats de pedagogia aplicada. Ningú, absolutament ningú
amb un mínim de reconeixement públic en l’àmbit acadèmic no
ha donat, dóna suport, avala aquest TIL, aquest tractament
integral de llengües.

Té la cara grisa, també, de la falta de previsió. Tot al
contrari: la seva major característica és la improvisació. Ens
podríem referir al decret, a les instruccions que modifiquen
continguts de forma substancial del decret, les segons
instruccions que intenten aclarir el que deien les primeres
instruccions, etc., etc. O també el nou TIL d’un institut, com per
exemple pot ser el Josep Maria Quadrado, que ens aquests
mateixos moments l’està modificant, modifica el projecte de
TIL aprovat per la conselleria, el modifica segons les noves
instruccions de la conselleria. És a dir, a mitjan curs el TIL
torna a ser modificat, amb el que açò suposa de modificar
horaris i distribució d’assignatures, etc.

Aquests són la seriositat i el rigor amb els quals actua la
conselleria.

Contra tot aquest despropòsit la gent, especialment la
comunitat educativa, s’ha mobilitzat, els professors s’han
mobilitzat amb un gran esforç per exercir el seu dret de vaga.
L’exercici del dret de vaga ha suposat per a la conselleria no
haver de pagar entre 4 i 5 milions d’euros en nòmines. Aquesta
xifra almenys és la que han quantificat els comitès de vaga
tenint en compte les dades de seguiment de l’aturada. En
qualsevol cas, sigui quina sigui la xifra, i açò és un aspecte que
es demana a la proposició no de llei, en pro de la transparència
és important, s’ha de demanar, hem d’instar des del Parlament
conèixer les dades econòmiques d’aquesta reducció salarial
derivada de l’exercici de la vaga. 
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En qualsevol cas la lluita del professorat és contra el TIL
però sobretot, i crec que avui és més important, és a favor de la
qualitat pública de l’ensenyament, de la qualitat de l’exercici de
la tasca d’educar, ben dotada, amb recursos suficients per
garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat. El professorat, ni ningú,
no qüestiona la necessitat de millorar l’ensenyament d’anglès,
ni tampoc de matemàtiques o de qualsevol altra assignatura,
perquè en aquest moment amb el TIL que tenim els alumnes no
sabran més anglès i sabran menys matemàtiques i menys
ciències naturals, i menys matèries, qüestiona, com deia, la
imposició de la docència de matèries en llengua anglesa sense
una planificació i una preparació prèvia dels docents i de
l’alumnat. 

No ho deim nosaltres i també ho deim nosaltres. Ho deia fa
pocs dies a una trobada d’experts organitzada pel club d’un
mitjà de comunicació: és impossible aplicar un projecte com el
TIL sense previsió, sense preparació, formació, i sense acord,
consens. Cap de les tres, cap de les tres circumstàncies es dóna
avui.

Allò cert és que aquests darrers anys hem viscut un camí,
una trajectòria contrària a l’excelAlència. S’ha reduït el nombre
de professors, s’ha incrementat el nombre d’alumnes per aula,
la ràtio, s’han eliminat programes de suport educatiu d’atenció
a la diversitat, s’han reduït les aportacions, les ajudes de
menjador escolar, etc., etc. 

És per tot açò, i perquè també el colAlectiu de professors així
ho ha manifestat, ho ha expressat a través dels comitès de vaga
i a través dels sindicats, que el Grup MÉS presenta aquesta
proposició no de llei, perquè els recursos que la conselleria s’ha
estalviat -si es pot dir així- en nòmines derivats de la vaga, de
l’exercici de la vaga per part del professorat, es destinin a
educació. Però no només a educació en el sentit de la
Conselleria d’Educació, sinó a projectes i a tasques relacionades
amb el fet educatiu, és a dir, amb els centres escolars i amb
programes educatius concrets. Per açò a la nostra proposició no
de llei feim referència al fet que el destí d’aquests recursos sigui
negociat amb una part representativa de la comunitat educativa,
i allò lògic seria fer-ho a través dels vaguistes, dels comitès de
vaga, dels colAlectius implicats en tota aquesta mobilització. 

En principi cal dir que el nostre grup considera que no hi
hauria d’haver cap problema en aquest sentit, en el sentit de la
proposta que avui presentam, atès que la consellera en dues
ocasions s’ha compromès a destinar íntegrament aquests
recursos que esmentàvem a la Conselleria d’Educació. Ho ha
explicat, explicitat així, Conselleria d’Educació. Per açò
nosaltres avui en aquesta proposició anam més enllà; creim que
no és Conselleria d’Educació sinó a educació, a centres i a
projectes educatius, vist més que mai que la Conselleria
d’Educació destina els seus recursos no ja a les prioritats dels
centres, com pot ser un PT a una escola perquè els alumnes amb
necessitats educatives especials doncs tenguin l’atenció que es
mereixen, i en canvi sí que els destina a pagar nous assessors,
noves figures inexistents, nous assessors a delegats territorials
polititzats i que pot tenen a veure amb la millora de la qualitat
educativa, i m’estic referint a la delegació territorial de
Menorca, i ara ja als dos, ja no és un, ara dos treballadors, dos
funcionaris contractats amb l’aval, lògicament, de formar part
de la llista electoral del Partit Popular a Ciutadella i del comitè
executiu del Partit Popular a Ciutadella. Aquest és el seu aval.

Vist açò, més que mai volem insistir en la importància que es
destinin a educació. 

I supòs que en aquest sentit tampoc no hauria de ser cap
problema que avui sigui des del Parlament un grup parlamentari
que dugui una proposta en aquest sentit, sobretot fent valer o,
millor dit, en sentit contrari, esperant que novament no sigui
maltractada la independència de poders, de l’executiu i del
legislatiu, i per tant que com a cambra de representació de la
voluntat popular crec que no només hem de reiterar allò que
l’executiu ja ha dit, sinó que en aquest cas hem d’enfortir la
posició d’aquesta cambra perquè l’executiu executi
efectivament allò que aquesta cambra de representació
considera, valora i defensa. 

És açò el contingut de la nostra proposta. En aquest sentit
l’hem exposada i la defensam avui en aquesta cambra.

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. No esgotaré el temps
perquè, malgrat que compartesc tota l’exposició que ha fet el
diputat que m’ha precedit en la paraula i proposant d’aquesta
PNL, la compartim absolutament, pensam exactament igual que
ell sobre el projecte de tractament integrat de llengües que ha
provocat la situació que tots coneixem d’aquest inici de curs tan
convuls, però ja hem insistit molt diverses vegades en el plenari,
nosaltres ja hem manifestat la nostra postura diverses vegades
i per tant no insistiré.

En canvi sí que crec que hem de parlar d’aquests doblers que
s’han recaptat o que s’han deixat de pagar, o s’han estalviat,
amb la vaga dels docents, perquè és cert que hem parlat ja
diverses vegades sobre aquest tema i no és en absolut un tema
intranscendent. L’estalvi que ha significat i que pot significar,
perquè la vaga encara no està desconvocada, pot ser molt
important. Vostè ha parlat ja de 5 milions d’euros i pot arribar
a més, no sabem com evolucionarà aquesta situació en què no
s’està negociant amb els docents, i per tant aquesta caparrudesa
de la conselleria i del Govern en general a governar només per
a uns pocs, per als seus, per als que pensen el mateix sobre la
llengua, i en contra, en canvi, de tota la comunitat educativa, tal
com ja es va fer patent amb la gran manifestació de dia 29 de
setembre, i tot açò pot provocar més episodis, per tant, de vaga.

És un tema que desconeixem en aquest moment. És cert, no
obstant això, que tant pares com alumnes, com també el
professorat, el que volen ja és tornar a la normalitat, a la
tranquilAlitat, poder fer cadascú la seva funció, la seva feina, i
aprofitar el curs. Per tant esperem que arribin prest a un acord
i s’acabi amb aquest conflicte, encara que la responsabilitat ara
de la gestió ha de ser de la Conselleria d’Educació.
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Per tant nosaltres comprenem la postura dels docents que
han volgut demostrar la disconformitat amb la política educativa
del Govern, i que els ha costat molt aquesta postura, els ha
costat una part molt important del seu salari, a cada un es
calcula que entre 800 i 1.500 euros per persona, malgrat que hi
ha dies que efectivament van ser els pares que no van portar
l’alumnat a classe, als centres, per ajudar els seus mestres i els
professors dels seus fills en el que era un objectiu comú. Perquè
aquesta vaga no s’ha fet per qüestions laborals, no per qüestions
salarials, sinó que s’ha fet per motius exclusivament
professionals, pedagògics i d’orientació educativa. I és per
aquest motiu que ens sembla just que els doblers que van deixar,
per tant, de guanyar els professors vagin dedicats o siguin
reinvertits en les escoles, en totes les escoles, sobretot perquè
han patit molts de retalls en aquests anys i els fa falta. 

Però la veritat és que supòs que de la mateixa manera que
els docents, també, nosaltres també volem saber, voldríem saber
o tenir clar què és el que passarà amb aquests doblers. És per
aquest motiu que ja fa dues setmanes, concretament dia 31
d’octubre, que vam formular aquesta pregunta a la consellera en
aquesta comissió d’Educació i Cultura, i la veritat és que no va
ser gens explícita, no sé si és perquè tenia un poc de pressa i es
volia de treure de veres les preguntes i la compareixença, perquè
l’endemà era pont i volia agafar l’avió per anar a Menorca; el
cas és que va ser molt breu i molt poc explícita, i açò ens
preocupa, perquè va dir textualment que havia quedat amb els
docents, amb el comitè de vaga, supòs, diu: “Dins aquestes
xerrades que feim amb l’intent d’arribar a acords...”, una
manera un poc estranya de qualificar les negociacions amb el
comitè de vaga, però, bé, en aquestes xerrades es veu que es va
dir que tots els doblers de la vaga es destinarien exclusivament
a la Conselleria d’Educació, “que té moltes partides amb
necessitat”, va dir la consellera.

Jo vaig intentar que concretés a quina partida o quin era
l’objecte, perquè també es podria utilitzar -jo en aquell moment
vaig posar un exemple- com en els viatges aquells que van fer
el conseller Bosch i el president Bauzá a Suïssa, no sabem molt
bé si per veure experiències trilingües o experiència en l’FP
dual, perquè una setmana van dir que era per una cosa, després
l’altra setmana van dir per l’altra; o en els llibres de text amb
modalitats lingüístiques, que ningú no demana; o en concerts,
afegesc avui, en concerts amb escoles que no són necessàries
per a la zona i que segreguen fillets i filletes. Vostè ha posat un
altre exemple, que també trobàvem pertinent; que era, perdó,
que ara no ho record?, quin exemple ha posat que es podria...?
Ah, també, efectivament, fer, sí, una agrupació més del Partit
Popular a la Delegació d’Educació de Menorca. Vull dir que a
vegades hi ha..., s’han quedat arruïnats per culpa nostra, per
culpa del govern anterior, que va deixar un desastre i no hi ha
doblers per dedicar-los als fillets que tenen més dificultats per
a educació, més dificultats socioeconòmiques, però a vegades
resulta que sí, que hi ha doblers.

Per tant a nosaltres ens interessa també, encara que ja sabem
que tenen la competència per dedicar-ho a allò que pensin o que
trobin, però crec que es necessita aquesta transparència i per tant
dir exactament a què ho han de dedicar. Ja va dir la consellera
que no seria ni a cultura ni a universitats, que seria
exclusivament a educació, però, clar, dins educació les partides
són molt àmplies i hi ha moltes qüestions que jo crec que
s’hauria de fer un exercici de transparència i dir a tothom -als

docents, als progenitors i també als membres d’aquesta
comissió- a què es dedicaran.

És per aquests motius que donarem suport als dos punts de
la proposició no de llei, és a dir, en principi que es dediquin les
quantitats a educació i, per una altra, instar també el Govern a
fer públiques aquestes dades econòmiques, dir exactament quant
s’està estalviant a conseqüència de la vaga, i a quina destinació
concreta la pensen fer.

Res més, ja. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo simplement crec que del
decret de tractament integrat de llengües ja se n’ha parlat molt.
Simplement vull tornar a dir el suport, tornar a manifestar el
suport del Grup Parlamentari Popular als professors d’anglès.
Nosaltres sí que creim en els professors d’anglès, sí que creim
que els professors d’anglès podran dur a terme els ensenyaments
en anglès, perquè s’utilitza el mètode de què ja hem parlat
diverses vegades, que és el mètode AICLE, vull dir que no és
una cosa nova sinó que és una cosa europea. Tenim professors
formats perquè puguin ensenyar als nostres alumnes no només
anglès sinó en anglès. Per tant una vegada més el suport a la
comunitat educativa i especialment als professors d’anglès, que
sí que el Grup Parlamentari Popular creu que sí que saben donar
classes en anglès.

I ja, després de dit això, ja entram dins la proposició no de
llei. El Grup Parlamentari Popular estaria d’acord en el fet que
la quantitat que pogués esdevenir de les deduccions salarials
realitzades i per realitzar, tenguessin com a destinació les
polítiques educatives i es destinassin a aquells apartats
pressupostaris que consideràs la conselleria com a prioritaris.

Ara bé, li vull fer notar, Sr. Martí, que aquesta fórmula que
al final repetiré com a esmena in voce, no descarta, com vostè
proposa, la tramesa de fons als centres mentre, que d’altra
banda, obri més el marge de possibilitat que es destinin a
aspectes prioritaris. Convendran vostès amb mi que és des de la
conselleria des d’on es té una òptica més general de les
necessitats de la nostra comunitat autònoma, de la qual cosa
podem deduir, evidentment, que qui pogués més justament
prioritzar aquestes quantitats seria la pròpia conselleria. Ara,
posem per exemple, si resulta que votam a favor que es trametin
als centres, els centres no podran contractar professorat, mentre
que la conselleria sí que podria contractar professorat. Per tant,
creim que és important que sigui la mateixa conselleria que
digui on s’haurien de prioritzar aquests doblers.
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No hem d’oblidar que a les meses de negociació la
conselleria ja s’ha compromès, per escrit, a destinar aquest fons
a la Conselleria d’Educació en relació amb les necessitats que
es determinin com a prioritàries. Per tant, estam d’acord que la
quantitat generada, a la qual es refereix la seva proposició no de
llei, quedi dins els apartats pressupostaris destinats a educació,
amb les excepcions que li he comentat amb anterioritat. 

Quant al segon punt, pens que algunes vegades, pensam,
m’obliguen a pensar que els agradaria que no hi hagués acord en
les negociacions a les quals vostè fa referència al punt número
1. Vostè ha de comprendre que entenem que ara, en aquest
moment, no és prudent votar a favor d’aquest punt, mentre hi
hagi encara una possibilitat d’acord en aquests moments
podríem pertorbar la voluntat de negociació de les parts. Per
tant, votarem que no a la segona.

I a la primera, el text que presentam in voce és el següent, si
li sembla bé, “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a destinar les quantitats deduïdes del salari
amb motiu de la vaga de docents a la Conselleria d’Educació i
Cultura per tal d’atendre les necessitats que siguin prioritàries”,
entenent d’aquesta manera que així es podria arribar a més llocs.
És a dir, si nosaltres, torn a repetir, remetem les quantitats als
centres queda més limitada mentre que si es queden a
conselleria si fan falta mestres es poden utilitzar per contractar
mestres, si fa falta, idò, millorar un edifici més que un altre, idò,
aniran a millorar un edifici més que un altre. 

Des del Grup Parlamentari Popular creim que és la
conselleria qui ha d’atendre aquestes necessitats i ha de veure
les prioritats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Martí, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té vostè la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Jo estic absolutament d’acord que hauria de
ser la conselleria la que té major coneixement de les necessitats
i de les prioritats en educació en el sentit ample, sense cap
dubte, però jo pens que no és així en aquest moment. Jo, quan
una conselleria és capaç de crear i contractar nous assessors de
forma injustificada mentre té una escola, com l’escola pública
Joan Benejam, sense un PT, amb uns alumnes i unes famílies
que pateixen el que ningú no sap, mentre açò passi, aquesta
conselleria no té la meva confiança per dir que sabrà prioritzar.

Per tant, lògicament destinat a educació sempre i quan
s’estableixin unes prioritats i s’acordin amb algú. En aquest cas
em semblava lògic que fos a través de les meses de negociació,
que és veritat que hi ha hagut compromisos genèrics, però crec
que ara hem de ser concrets.

Quant a fer públiques les dades, jo no sé quin problema hi ha
a fer públiques dades, que poden pertorbar les negociacions, no
ho cap d’entendre. No ha acabat, és cert, el procés, si es vol que
s’exposin les dades una vegada s’ha acabat el procés, bé, no sé
què guanyam amb tot això, no sé quin problema hi ha que es
publiquin de forma, fins i tot mensual, les dades de la part de la
nòmina que s’ha estalviat la conselleria, no entenc quin
problema hi ha. I tècnicament, perdonin que els ho digui, fàcil
no, facilíssim, no hi ha cap problema, no entenc on és el
problema a publicar unes dades. A més, tant de parlar de Llei de
transparència, que ja no sé on és la Llei de transparència, ja no
la trobam, i després de tanta retòrica i ara que sigui un problema
exposar les dades de què ha suposat per a la conselleria, doncs,
aquest estalvi en educació que es pugui reinvertir, no ho entenc,
la veritat és que no ho entenc.

Per tant, no puc acceptar l’esmena que es fa si no es
garanteix açò, prioritats i prioritats acordades amb la comunitat
educativa i, en aquest cas, amb el sector jo crec que més
directament implicat en la negociació, perquè la conselleria no
mostra aquesta serietat que hauria de tenir. Li pos aquest
exemple, que jo consider que és un exemple senzill, però molt
dolorós i incomprensible, que jo encara esper i repetiré totes les
vegades que siguin necessàries perquè expliqui d’una vegada,
d’on treu els doblers la consellera, la conselleria, per contractar
nous assessors? Un assessor d’una delegada territorial, és
curiós. Una delegada territorial, la primera delegada territorial
a Menorca d’Educació que no és professora, que no és
funcionària, no hi ha cap problema, però no és de l’àmbit de la
professió, açò sí, és de la llista del PP i és la secretària a
Ciutadella del Partit Popular, i els assessors, que curiós, que són
interins amb serveis especials i són a la llista i són a l’executiva
del PP. Açò és impresentable.

Si açò és la capacitat que té aquesta consellera de definir
prioritats, visca l’educació i les prioritats de la consellera, però
a aquest grup no el convencen. Per tant, si no és una proposta
més clara i definida a favor de l’educació real amb programes
concrets no és suficient dir simplement que es destinaran a la
Conselleria d’Educació, perquè ja sabem en què els destina
aquesta consellera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Idò, s’entén que no s’acceptaria
l’esmena. Molt bé. Idò passam a la votació de la Proposició no
de llei 10575/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.
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En conseqüència queda rebutjada.

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

Bon cap de setmana.
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