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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Rosa Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en les preguntes RGE núm. 9843, 9844, 9845 i
9846/13. Assisteix a la sessió la Sra. Joana Maria Camps i
Bosch, consellera d’Educació, Cultura i Universitats,
acompanyada del Sr. Guillem Estarellas, secretari autonòmic;
Sr. Bartomeu Isern, director general de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans; Sra. Patricia
Moreno, cap de Premsa; i la Sra. Irene Durán, cap de Gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 9843/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Orquestra Simfònica.

Per formular la pregunta RGE núm. 9843/13, relativa a
Orquestra Simfònica, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lluís
Maicas, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc donar la benvinguda
a la consellera i agrair-los a ella i al seu equip la seva presència.

Aquesta pregunta es va formular el mes de setembre, des
d’aleshores ençà hi ha hagut moltes notícies respecte d’aquest
tema i respecte de l’Orquestra Simfònica. Tant en comissió com
en ple, s’han pogut sentir. Atès que la tenim pendent i l’hem de
formular, jo li demanaria si les mesures que s’han pres seran
suficients per garantir la continuïtat de la Simfònica i en quin
període es preveu que tengui una continuïtat, o si són unes
mesures en precari o són unes mesures que estalonin la seva
continuïtat? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Li contesta la consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Sí,
efectivament, la idea del Govern és que hi hagi una continuïtat
absoluta de l’Orquestra Simfònica. Vostè sap que actualment el
Govern participa dins el Consorci de la Música de les Illes
Balears, que és aquí on s’integra l’Orquestra Simfònica amb un
40%, l’Ajuntament de Palma amb un altre 40% i el consell amb
un 20%. El que ha fet el Govern ha estat intervenir activament
en el tema de fer-la efectiva, que tengui una continuïtat de futur,
ha intervingut activament amb el nou conveni amb el personal
de l’orquestra, amb els sindicats i els representants dels
treballadors. Finalment es va tancar aquest acord, firmat per
tots, i açò crec que ens permetrà..., s’ha reduït el pressupost amb
la voluntat dels treballadors, amb 1 milió i busques d’euros, i

ens permetrà una continuïtat sense problemes de l’Orquestra
Simfònica.

Per altra banda, el Govern sempre ha pagat puntualment i ha
avançat fins i tot totes les seves aportacions perquè es poguessin
pagar les nòmines. I se seguirà efectivament en aquesta línia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Moltíssimes gràcies, Sra. Consellera. Respecte de la
Simfònica tan sols tenc una última curiositat, per si vostè me la
pot satisfer. Va sortir a la premsa i a les xarxes que amb motiu
del concert d’una part dels membres de l’Orquestra Simfònica
a l’Auditòrium en favor de la caixa de resistència, hi havia
hagut pressions per part de la seva conselleria perquè no
actuassin. M’agradaria que pogués confirmar o desmentir
aquesta informació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Li contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. No, no hi va
haver cap tipus de pressió. De fet, li dic que les relacions del
Govern amb el personal de l’Orquestra Simfònica són bones i
hem duit un paper actiu en el tema d’arribar a acords laborals i
en cap cas no hi va haver cap tipus de pressió sobre cap músic
de l’Orquestra.

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 9844/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Any Llull (I).

I.3) Pregunta RGE núm. 9845/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Any Llull (II).

I.4) Pregunta RGE núm. 9846/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Ramon Llull.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 9844/13, relativa a Any
Llull, té la paraula el Sr. Lluís Maicas per un temps màxim de
deu minuts.
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EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Presidenta. Si a la consellera li sembla bé, atès que
totes tres preguntes van en una mateixa direcció, les formularia
o les plantejaria en una sola pregunta, per tal d’escurçar el
temps de les intervencions. Les preguntes són si està previst
declarar el 2015 Any Llull; si s’ha començat a elaborar un
programa per celebrar-lo i, segons aquesta consellera, segons
vostè, en quin idioma parlava i escrivia Ramon Llull?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Li contesta l’Hble. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Les ajuntam
totes tres? D’acord.

Quant a l’Any Ramon Llull, estam parlant del 2015, estam
rallant de dos anys. Serà la institució organitzadora de
l’esdeveniment la que s’encarregarà d’açò. Crec que no és
competència en concret del Govern balear. Seria en tot cas del
consell, però bé, ja es veurà, perquè estam rallant a dos anys
vista.

Després, quant a l’elaboració del programa 2015, dir-li que
allò que farà el Govern és treballar i colAlaborar amb tot allò que
faci falta en el moment que es declari aquest any. El Bisbe de
Mallorca, el Sr. Javier Salines, dia 9 d’octubre de 2013, va
presidir la roda de premsa de la presentació de les dues
comissions que s’encarregaran de coordinar precisament els
actes del 700 aniversari de la mort del beat Ramon Llull. Així,
la Diòcesi convoca d’aquesta manera l’Any Ramon Llull,
comença a fer-hi feina i els actes s’iniciaran dins aquesta
organització dia 27 de novembre de 2015 i conclouran, pel que
sembla, dia 27 de novembre de 2016, l’any posterior.

Des de la conselleria, ja li dic, no tenim competències
directes, com vostè sap, en cultura, tenim competències entre
illes i de projecció exterior, perquè les competències les té cada
consell de cada respectiva illa, així i tot, dins el programa “Viu
la cultura”, hem començat a mirar i preparar qualque activitat
precisament per a aquest any 2015, o començar-les a pensar,
tenim projectes per oferir diferents activitats didàctiques i
culturals, adreçades a tots els centres educatius amb motiu
d’aquest futur Any Ramon Llull que vindrà.

El programa presenta dins l’apartat de la història de l’art i de
les ciències socials una sèrie d’activitats referides a Ramon
Llull. Per exemple, havíem pensat dins aquestes activitats, fer
un itinerari per diferents indrets i edificis de Palma, en els quals
es pot trobar la petjada de la figura de Ramon Llull i que donen
a conèixer els diferents aspectes de la seva vida i de la seva
obra. Açò s’adreçaria principalment al tercer cicle de primària,
d’ESO i de batxiller, amb una durada d’una hora i mitja,
aproximadament, cada un d’aquests itineraris.

També volíem organitzar, precisament per conèixer millor
la figura de Ramon Llull, la visita a un lloc fonamental en la
seva vida i l’espiritualitat, que és el Monestir de Sant Bernat de
La Real i també especialment, la seva important biblioteca que
inclou la personal mateixa de Ramon Llull, que la va donar al
monestir. Amb tot açò, mitjançant aquesta activitat ens
adreçaríem al segon i tercer cicle de primària, ESO i batxillerat,
també amb una durada aproximada d’una hora i mitja.

També l’antic monestir valldemossí de la Santíssima Trinitat
de Miramar de 1276 obre les portes perquè els visitants
estudiants de les illes, sobretot puguin visitar-lo i anar-hi. Açò
afectaria sobretot el tercer cicle de primària, ESO i batxiller,
amb una durada d’aquestes visites de dues hores i vint minuts,
aproximadament.

I en darrer terme, el Santuari de Cura ha posat a l’abast de
la comunitat educativa, un programa didàctic també basat en la
figura de Ramon Llull i dels vestigis del seu pas pel Puig de
Randa l’any 1274. Açò s’adreçaria principalment a primària,
ESO i batxillerat, seria de dilluns a divendres, més o manco de
10 a 13 hores.

Per altra banda, creim ..., és evident que el Sr. Ramon Llull
escrivia i dominava tant el català, l’àrab com el llatí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Moltíssimes gràcies, Sra. Consellera. Li he fet aquesta
pregunta perquè la vaig fer al seu antecessor també, i l’anterior
conseller sí que tenia previst fer un cicle entorn a l’Any Llull.
Ell només va donar quatre pinzellades en aquell moment i en
aquesta comissió vàrem parlar, perquè era del meu interès i de
l’interès del meu grup, del seu vessant intelAlectual i no del seu
vessant més religiós, que té uns altres camins i uns altres àmbits.

La figura intelAlectual de Ramon Llull, un dels, potser, més
grans intelAlectuals de l’Edat Mitjana, té un abast a Europa, que
en aquells moments era dir el món, importantíssim. Per tant, jo
crec que sí que el Govern i la conselleria hi tenen alguna cosa
a dir i no restringir la importància de Ramon Llull als consells,
com si fos una especificitat de Mallorca. Crec que la figura de
Ramon Llull mereix no tan sols un reconeixement, sinó una
planificació per celebrar el 2015 aquesta commemoració.
Record -i parl de memòria- proposava que es pogués fer com es
fa a Florència amb Dante Alighieri, que es fa un congrés
d’especialistes mundials a l’entorn de la seva figura i de la seva
obra. Arreu del món hi ha grans especialistes en la figura i en
l’obra de Ramon Llull, per tant, seria una bona oportunitat per
centrar i per reunir bona part d’aquests especialistes perquè
poguessin posar de relleu els estudis de la figura literària i
intelAlectual de Ramon Llull. D’aquí ve la pregunta de l’Any
Llull.
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I estic d’acord amb vostè que va escriure en tres llengües:
àrab, en llatí i en català, i que sobretot era un home de parla
catalana.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. En torn de contrarèplica Sra.
Consellera.

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

L’obra de Ramon Llull es pot estudiar, el que passa és que
després havíem mirat l’itinerari precisament per a tots els
nostres escolars perquè puguin conèixer la seva figura. Açò ho
mirarem i ho estudiarem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò com que les preguntes RGE núm.
9845/13 i 9846/13 han quedat contestades, el Sr. Maicas les ha
agrupat, passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix
en les compareixences RGE núm. 8057/12, 9190/13 i 1038/13.

II.1) Compareixença RGE núm. 8057/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre la Llei
Orgànica de qualitat educativa.

En primer lloc debatrem la compareixença RGE núm.
8057/12, de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre la Llei Orgànica de qualitat
educativa. 

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició oral
sense límit de temps.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats.
Comparesc aquí avui per tal d’informar en relació al projecte de
llei de millora de la qualitat educativa que està duent endavant
el Govern central i que, si no vaig errada, ahir mateix se va
aprovar en el Senat.

Aquesta llei, com vostès saben, modifica i amplia l’articulat
de la LOE, aprovada l’any 2006. Ateses les dades per tots
conegudes fins ara, relatives al fracàs escolar, abandonament
primerenc i baix nivell de coneixements, Espanya està
precisament entre els més alts d’Europa, hem arribat a la
conclusió precisament que el model que es presentava amb la
LOE, que estarà en vigor fins el moment en què s’aprovi
aquesta nova llei, ha resultat un fracàs absolut en la seva
aplicació.

Entenem que hi ha un consens generalitzat de què tots
aquests problemes de fracàs que tenim, deriven d’un model
educatiu antiquat, que ha de revisar-se, tal i com han fet a molts
de països abans que nosaltres i amb molts bons resultats.
Espanya ha empitjorat els seus resultats educatius des de l’any
2000, allunyant-se dels objectius de Lisboa i de la Unió
Europea, mentre que tots els altres països de la Comunitat
Econòmica Europea milloraven els seus resultats. Per tant, és
evident que alguna cosa no ha funcionat, que el sistema no va bé
i que s’ha de canviar.

Per tot això, davant aquest escenari d’emergència social, que
és el que tenim, l’únic que podem fer, com he dit moltes
vegades, és no fer res i, per tant, la modificació de la Llei
d’educació és obligatòria i sota una paràmetres que contribuiran
a implicar més el principal actor de l’educació que és l’alumne
i apostar per la conjunció entre els conceptes d’ensenyament en
els centres educatius i l’aplicació pràctica. D’aquesta manera,
entenem, que a través d’aquesta llei s’implantarà la necessària
sinergia entre el binomi escola-empresa, definint el terme
empresa com un escenari d’aplicació dels ensenyaments teòrics
i pràctics que s’impartiran en els centres educatius. Aquesta
reforma es basa en l’evolució cap a un sistema capaç de
canalitzar els estudiants cap a les trajectòries més adequades a
les seves capacitats, de manera que puguin fer realitat les seves
aspiracions i es converteixin en rutes que facilitin l’ocupació i
estimulin l’esperit emprenedor, a través de la possibilitat de triar
les millors opcions de desenvolupament personal i professional.

L’educació és el motor que promou el benestar d’un país, és
el nivell educatiu dels ciutadans el que determina la seva
capacitat de competir amb èxit en l’àmbit del panorama
internacional i d’afrontar els reptes que es plantegen en el futur.
Millorar, per tant, el nivell dels ciutadans en l’àmbit educatiu
suposa obrir-los les portes a llocs de treball d’alta qualificació,
la qual cosa representa una aposta molt important per al
creixement econòmic i per a un futur millor.

Els profunds canvis als quals s’enfronta la societat actual
demanen una contínua adequació del sistema educatiu, per les
emergents demandes d’aprenentatge. La LOMCE orienta
l’escola al servei d’una societat que no pot assumir com a
normal o estructural que una part important dels seus alumnes,
aquells que abandonen les aules abans de disposar dels
coneixements, competències i habilitats bàsiques, o aquells el
nivell formatiu dels quals estigui molt per sota dels estàndards
de qualitat internacional, parteixen a l’inici de la seva vida
laboral en unes condicions de desavantatge i que estan abocats
per tot això a la desocupació i ocupar un lloc de treball de valor
limitat.
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El sistema actual, entenem que no permet progressar cap una
millora de la qualitat educativa, com posen en evidència els
resultats obtinguts pels alumnes a les proves d’avaluació
internacionals com “Trepitja”. Les elevades taxes
d’abandonament primerenc de l’educació i de la formació i el
reduït nombre d’estudiants que aconsegueixen l’excelAlència
així ho demostra. L’objectivitat d’aquests estudis comparatius
internacionals, que reflecteixen com a mínim l’estancament del
sistema actual, porten a la conclusió que és necessària una
reforma del sistema educatiu, i és necessària una reforma que
permeti desenvolupar al màxim el potencial de cada alumne,
que s’interessi alumne per alumne, no com una globalitat, sinó
com un individu.

Els resultats de 2011, difosos per l’Eurostat, en relació amb
els indicadors educatius de l’estratègia Europa 2020, destaquen
amb claredat l’abandonament educatiu primerenc, com una de
les debilitats del sistema educatiu espanyol; situa la taxa
d’abandonament en un 26,5%, açò el 2011 i amb tendència al
descens, però molt lluny del valor mitjà europeu actual que és
un 13,5% i els objectius del 10% fixats per al 2020.

En referència al darrer informe “Trepitja”, pel que fa a les
Illes Balears, com vostè saben, repetim moltes vegades, ocupen
la darrera posició de tot el territori espanyol, incloses Ceuta i
Melilla, tant en el rànquing de titulats com en el fracàs escolar
i l’abandonament escolar. Així mateix, la nostra comunitat
autònoma també té un trist rècord de tenir les taxes d’idoneïtat
d’alumnes de dotze, catorze i quinze anys més baixes de tot
Espanya i per finalitzar aquest rànquing del terror també batem
els rècords de des... perdó, de descrèdit nacional i internacional
amb els resultats obtinguts per les proves PISA en comprensió
lectora, competència matemàtica i competència científica. Vist
tot això, és evident que s’exigeix un canvi del model educatiu.

L’estratègia de la Unió Europea per a un creixement
intelAligent, sostenible i integrador ha establert per a l’horitzó de
2020 cinc ambiciosos objectius, entre aquests l’educació, la
qualificació dels quals s’ha d’aconseguir precisament amb una
millora del nivell d’educació actual. L’any 2020 la Unió
Europea diu que s’haurà de reduir l’abandonament escolar
almenys un 10% i com a mínim almenys un 40% de la població
d’entre 30 i 34 anys haurà d’haver finalitzat els seus estudis de
formació superior o equivalent.

La proposta d’aquesta llei orgànica per a la millora de la
qualitat educativa sorgeix precisament de la necessitat de donar
resposta a problemes concrets del nostre sistema educatiu que
suposen un llast molt important des del punt de vista social com
per exemple des del punt de vista de la competitivitat.

Els canvis aquests que proposa la LOMQE estan basats en
evidències i la reforma pretén fer front als principals problemes
detectats en el sistema educatiu espanyol sobre els fonaments
proporcionals per resultats totalment objectius reflectits en les
avaluacions periòdiques dels organismes europeus
internacionals. Així, els estudis internacionals posen de
manifest que els països han de millorar la qualitat del seu
sistema educatiu i tot açò és perquè s’han d’implantar mesures
respecte a la simplificació de currículum i el reforç de
coneixements instrumentals. S’han de flexibilitzar les
trajectòries de manera que els estudiants puguin triar de la
manera més adequada les seves capacitats i aspiracions. S’han

de desenvolupar sistemes d’avaluació externa censals i
consistents durant el temps. S’ha d’incrementar la transparència
de tots els resultats i s’ha de promocionar una major autonomia
i especialització de cadascun dels centres docents, igual que
també s’ha d’exigir als estudiants, professors i centres la
rendició de comptes i l’incentiu de l’esforç.

La reforma promoguda per aquesta llei, per la LOMQE, es
fonamenta en evidències i recull les millores pràctiques
comparades. 

Els principals objectius que persegueix la reforma són reduir
la taxa d’abandonament primerenc de l’educació, millorar els
resultats educatius d’acord amb els criteris internacionals tant la
de la taxa comparativa d’alumnes excedents com en la de
titulacions en Educació Secundària Obligatòria, millorar
l’ocupació i estimular l’esperit emprenedor dels estudiants.

Els principis sobre els quals es fonamenta aquesta llei són
l’augment de l’autonomia dels centres, el reforç de la capacitat
de gestió precisament dels centres, les avaluacions externes en
finalitzar una etapa i la racionalització de l’oferta educativa i la
flexibilització de les trajectòries.

Quant a l’autonomia, a l’augment de l’autonomia dels
centres, els he de dir que és, precisament, una recomanació
reiterada de l’OCDE per millorar els resultats dels centres,
necessàriament unida a l’exigència d’una major transparència
en la rendició de comptes. Malgrat la reiteració formal de la Llei
Orgànica d’educació sobre la importància de l’autonomia les
enquestes internacionals continuen marcant aquest factor com
a un dèficit del nostre sistema. És necessari que cada centre
tingui la capacitat d’identificar quines són les seves fortaleses
i les necessitats del seu entorn per així poder prendre decisions
sobre com millorar la seva oferta educativa i metodològica en
aquest àmbit, en relació directa quan correspongui per la seva
naturalesa amb l’estratègia de l’Administració educativa.
Aquesta responsabilitat portarà aparellada l’exigència de
demostrar que els recursos públics s’han utilitzat de manera
eficient i que han conduït a una millora real dels resultats.
L’autonomia dels centres és una porta oberta a l’atenció a la
diversitat dels alumnes que manté la cohesió i la unitat del
sistema i obre noves possibilitats de cooperació entre els centres
i la creació de xarxes de suport i aprenentatge compartit.

Per altra banda, també entenem que la reforma contribuirà
a reforçar d’una banda la capacitat de gestió de la direcció dels
centres conferint als directors com a representants que són de
l’administració educativa al centre i com a responsable del
projecte educatiu, ... i per una altra, la possibilitat que els
donaran d’exercir un millor lideratge pedagògic i de gestió. Per
tant, es potencia la funció directiva a través d’un sistema de
certificació prèvia per accedir al lloc de director i s’estableix un
protocol per rendir comptes de les decisions preses, de les
accions de qualitat i dels resultats obtinguts per implantar-les.
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També són importants les avaluacions externes de
finalització d’etapa que constitueix una de les principals
novetats de la LOMCE pel que fa al marc anterior i una de les
mesures anomenades precisament a millorar de manera més
directa la qualitat del sistema educatiu. Vint països de l’OCDE
realitzen als seus alumnes proves d’aquesta naturalesa i les
evidències indiquen que la seva implantació té un impacte
almenys 16 punts de millora d’acord amb els criteris PISA, o
sigui quan s’implanten i es fan les proves augmenten els
resultats posteriors.

Aquestes proves -com vostès saben- tendran un caràcter
formatiu i de diagnòstic, d’una banda han de servir per garantir
que tots els alumnes aconsegueixin el nivell d’aprenentatge
adequat per al normal desenvolupament de la seva vida personal
i professional conforme al títol que pretenen i, a més, han de
permetre orientar als alumnes en les seves decisions escolars
d’acord amb els coneixements i les competències que realment
posseeixen.

D’altra banda, aquestes proves normalitzen els estàndards de
titulació en tot Espanya indicant de manera clara al conjunt de
la comunitat educativa quins són els nivells d’exigència
requerits introduint elements de certesa, objectivitat i
comparació de resultats, a més, proporcionaran als pares, als
centres i a les administracions educatives una valuosa
informació de cara a les futures decisions. L’objectiu d’aquesta
avaluació és la millora de l’aprenentatge de l’alumne, de les
mesures de gestió dels centres i de les polítiques de les
administracions.

La transparència de les dades ha de realitzar-se perseguint
informar sobretot... el valor afegit dels centres en relació amb
les circumstàncies socioeconòmiques del seu entorn i de manera
especial l’evolució d’aquestes.

Les proves seran homologables i a més es realitzaran dins
l’àmbit nacional, les avaluacions proposades no esgoten les
possibilitats d’avaluació dins el sistema, si bé correspondrà a les
administracions educatives la decisió sobre realitzar a més a
més altres proves d’avaluació.

Per altra banda, permetrà la racionalització de l’oferta
educativa reforçant en totes les etapes l’aprenentatge en
matèries troncals que contribuiran a l’adquisició de
competències fonamentals per al desenvolupament acadèmic
dels alumnes, precisament aquest és un dels altres objectius
bàsics de la reforma.

La revisió curricular que succeeixi a l’aprovació de la llei
orgànica haurà de tenir molt en compte les necessitats
d’aprenentatge vinculades a tots els canvis socials i econòmics
que vivim.

La simplificació del desenvolupament curricular és un
element essencial per a la transformació del sistema educatiu,
simplificació que d’acord amb les directrius de la Unió Europea
ha de proporcionar un coneixement sòlid de continguts que
garanteixi l’efectivitat de l’adquisició de les competències
bàsiques.

Les rigideses del sistema actual condueixen a l’exclusió dels
alumnes i de les expectatives que puguin tenir, en canvi la
possibilitat de triar entre diferents trajectòries els garantirà una
més fàcil permanència dins el sistema educatiu i en
conseqüència unes majors possibilitats per al seu
desenvolupament personal i professional.

La flexibilització de trajectòries, de manera que cada
estudiant pugui desenvolupar tot el seu potencial, es concreta en
el desenvolupament de programes de millora de l’aprenentatge
i el rendiment en el segon i el tercer curs d’Educació Secundària
Obligatòria, l’anticipació dels itineraris cap a Batxiller i
Formació Professional i la transformació de l’actual quart curs
de l’ESO en un curs fonamentalment propedèutic i en dues
trajectòries ben diferenciades. Aquesta diferenciació permetrà
que l’estudiant rebi una atenció personalitzada perquè s’orienti
cap a la via educativa que millor s’adapti a les seves necessitats
i aspiracions la qual cosa ha d’afavorir la seva progressió dins
el sistema educatiu, que és el que ens interessa.

Al costat d’aquests principis és necessari destacar tres
àmbits sobre els quals la LOMCE fa especial incidència en vista
precisament de la transformació d’aquest sistema educatiu: el
primer àmbit són les tecnologies de la informació i
comunicació; el segon, el foment del plurilingüisme; i el tercer,
la modernització de la Formació Professional.

Quant a la tecnologia, els he de dir que la tecnologia ha
conformat històricament l’educació i la continua conformant,
l’aprenentatge personalitzat i la seva universalització com a
grans reptes de la transformació educativa, així com la
satisfacció dels aprenentatges en competències no cognitives,
l’adquisició d’aptituds i l’aprendre a fer demanen l’ús intensiu
de les tecnologies.

Connectar amb els àmbits i les experiències de les noves
generacions exigeix una revisió en profunditat de la noció
d’aula i d’espai educatiu, solament possible des d’una lectura
àmplia de la funció educativa de les noves tecnologies.

La incorporació generalitzada de les tecnologies de la
informació i la comunicació al sistema educatiu permetrà
personalitzar l’educació i adaptar-la a les necessitats i al ritme
de cada alumne. D’una banda servirà per al reforç i el suport en
els casos de baix rendiment i per una altra, permetrà expandir
sense limitacions els coneixement transmesos dins l’aula. Els
alumnes amb motivació podran així accedir d’acord amb la seva
capacitat als recursos educatius que ofereixen ja moltes
institucions tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit
internacional.

Les TIC seran una peça fonamental per produir un canvi
metodològic que porti a aconseguir l’objectiu de la millora de
la qualitat educativa. Així mateix, l’ús responsable i ordenat
d’aquestes noves tecnologies per part dels alumnes ha de ser
present en tot el sistema educatiu. Les TIC seran també una eina
clau en la formació del professorat i en l’aprenentatge dels
ciutadans al llarg de tota la seva vida. Resulta imprescindible la
digitalització dels centres educatius com a passa prèvia a
generalitzar l’ús de la motxilla digital també per part dels
alumnes. 
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Per altra banda, com els deia, el foment del plurilingüisme
és essencial i el preveu aquesta llei. El domini d’una segona i
fins i tot una tercera llengua estrangera s’ha convertit en una
prioritat en l’educació com a conseqüència precisament del
procés de globalització en què vivim alhora que es mostra com
a una de les principals mancances del nostres sistema educatiu.
La Unió Europea fixa el foment del plurilingüisme com a un
objectiu irrenunciable per a la construcció d’un projecte
europeu. Aquesta llei dóna suport decididament al
plurilingüisme redoblant els esforços per aconseguir que els
estudiants dominin amb fluïdesa almenys una primera llengua
estrangera, el nivell de la qual, de comprensió oral i lectora i
d’expressió oral i escrita, resultarà decisiu per afavorir
l’ocupació i les ambicions professionals. Per això, aposta
decididament per la incorporació curricular d’una segona
llengua estrangera.

Quant a la modernització de la Formació Professional, tan
necessària, podem dir que la principal diferència del sistema
educatiu espanyol amb els del nostre entorn radica precisament
en el nombre especialment baix d’alumnes que transiten per la
nostra formació professional. Aquesta situació incideix
inevitablement en l’ocupació i en la competitivitat dins la nostra
economia limitant les opcions vitals de molts dels nostres joves.
Així, es proposa una modernització de l’oferta, la seva
adaptació als requeriments dels diferents sectors productius, la
implicació de les empreses en el procés formatiu i amb la
important novetat de la formació professional dual i se cerca un
acostament als models dels països del nostre entorn en nivells
molt menors de desocupació juvenil.

Es crea un nou títol de formació professional, el de formació
professional bàsica, i es flexibilitzen les vies d’accés des de la
formació professional bàsica cap a la de grau mitjà i d’aquesta
cap a la de grau superior. Es prioritza la contribució a
l’ampliació de les competències en formació professional bàsica
i de grau mitjà i es regula la formació professional dual i es
completa amb matèries optatives orientades als cicles de grau
superior i al trànsit cap a altres ensenyaments. 

Per finalitzar, vull fer especial menció a una qüestió que en
algunes comunitats autònomes s’ha incidit especialment que és
la pretesa, per a alguns, invasió de competències. La LOMCE
permet la planificació educativa pròpia de les comunitats
autònomes sense envair les seves competències, sinó
proporcionant el marc comú legislatiu imprescindible que marca
la Constitució. Som conscients que hi ha comunitats autònomes
que pretenen que hi ha hagut invasió de competències. Nosaltres
no compartim aquesta visió.

Permet la utilització del castellà i també de les llengües
cooficials, però també garanteix una educació amb les dues
llengües, tant la castellana com l’altra oficial sense marginar-ne
cap de les dues i donant el mateix valor a una i a l’altra i donant
llibertat a la comunitat autònoma pertinent per fer els
currículums de la llengua oficial i pròpia de la comunitat
autònoma.

Aplaudim l’arquitectura que dissenya l’articulat de la pròpia
llei entre els blocs d’assignatures perquè permet donar a la
comunitat autònoma un marge d’autonomia fins i tot major a
l’actual.

Per finalitzar, direm que el sistema aquest que proposa
atorga a les comunitats autònomes competències per dissenyar
el pes, contingut i presència i avaluació de la nostra llengua
cooficial, en definitiva, és una llei per a l’alumne que no pretén
altra cosa -i creim que ho aconseguirà- que la millora del
sistema educatiu d’aquest país.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
la suspensió o si continuam la sessió... continuam, podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, la Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula... vostè?,
l’Hble. Sr. Lluís Maicas, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Per dues vegades va insistir el nostre
grup a demanar a aquest parlament que instàs el Govern a retirar
el Projecte de llei de millora de la qualitat educativa, a retirar la
LOMQE, una llei que passarà a la posteritat amb el llinatge del
seu instigador, dir instigador intelAlectualment seria un excés, la
llei verd o Wert o "uert", no ho sé..., un molt dubtós honor per
a un ministre desprestigiat que potser passarà a la història com
el pitjor ministre d’Educació i Cultura de la democràcia. 

Per dues vegades aconseguirem el mateix èxit que tots els
grups de l’oposició al Congrés de Diputats, el capteniment, la
decisió al desastre semblaven irreversibles en el sentit de la
determinació per part del Govern d’engegar una llei de fort
contingut ideològic i d’escàs discurs educatiu atès que no es
basa en criteris científics, pedagògics, tècnics o, si més no,
objectius, sinó ben al contrari, en criteris doctrinaris o/i
economicistes; una llei envers la qual es mostrà contrària tota la
comunitat educativa i així ho ha manifestat de totes les maneres
possibles, sense que el Govern del Partit Popular, sota la raó i el
clam de la ciutadania, hagi atès el rebuig envers una iniciativa
que no compta amb el més mínim suport polític o social ni
tampoc pedagògic. Una llei que neix morta, car de tots és
conegut l’acord entre els grups de l’oposició, signat abans
d’acabar la llei el seu recorregut, per paralitzar la seva aplicació,
derogar-la i elaborar-ne una de nova amb el màxim consens
parlamentari.
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Els motius per oposar-s’hi, per derogar-la, són múltiples. És
una llei sense suport, mal feta i que discrimina; una llei que
defuig el diàleg, el debat, i que imposa el despropòsit; una llei
que segrega; una llei que engega del sistema els econòmicament
més febles; una llei, en fi, sexista i adoctrinadora que només ha
rebut, per boca de la Conferència Episcopal, el vistiplau d’un
déu intransigent necessitat de fidels per imperatiu legal. Amb
l’assignatura de religió cristiana, un privilegi de l’Església
Catòlica, ens retornen a les catacumbes de la dictadura, de la
qual no estan tan allunyats els socis que promouen aquesta
insensatesa social i pedagògica. Al mateix temps deixen fora
l’assignatura d’educació per la ciutadania, amb el cinisme de dir
que formar ciutadans en els valors ètics, cívics o democràtics és
tendenciós. 

Per començar es tracta d’una llei feta d’esquena als docents,
al món educatiu en general, alumnes, mestres, professors i
pares; una llei sense consens, sense participació, sense la més
mínima intenció de cercar complicitats; una llei que escenifica
la més trista soledat del Govern i del partit que li dóna suport.
Ja ho fa, això, el Partit Popular, quan governa amb majoria
absoluta, en fa un mal ús, perquè l’empra de coartada per
restringir la democràcia, i ho fent servir els mecanismes
democràtics mitjançant els quals ha accedit al poder. Oblida que
els ciutadans no li atorgaren un xec en blanc per actuar
impunement, arbitràriament o injustament. 

Tanmateix mai cap llei no ha estat efectiva sense la
implicació professional i afectiva, d’afecte, dels que l’han
d’aplicar a les aules. Fins i tot amb la imposició, la repressió i
la vigilància no aconseguiran implantar una iniciativa a la qual
s’oposen tots els sectors implicats i perjudicats. Vostès han
optat per instaurar un règim policial no només en l’àmbit
educatiu, però també en l’àmbit educatiu, un espai de llibertat
i de creixement personal. Vostès, amb la seva actitud, són un
mal exemple per als estudiants, que necessiten referents de
respecte, tolerància i diàleg. Ben al contrari, vostès són
l’exemple més evident d’un comportament autista, alAlèrgic a
l’intercanvi d’idees, refractari al dret a la igualtat. A sobre
vostès han menyspreat i calumniat els docents, els han acusat de
malfeiners, els han tret tota l’autoritat moral, i en això han
actuat de forma indecent, atacant un colAlectiu que sempre ha
mantingut una actitud digna i honesta, una actitud de sacrifici i
de servei a la comunitat. 

La llei és, a més, una canonada a la línia de flotació de
l’escola pública. Els més radicals han imposat els seus criteris
ultraliberals. L’ala ultraconservadora popular es frega les mans
amb la satisfacció del deure acomplert amb els compromisos.
Amb vostès, amb aquesta llei, retrocedim anys cap a la foscor
d’un passat que crèiem superat. De la mateixa manera que volen
privatitzar la sanitat pública i convertir els drets en serveis i els
ciutadans en clients, si no en receptors de la beneficència, també
volen beneficiar els interessos privats en tots els sectors
susceptibles de generar beneficis, per a societat no gens, sinó
per a l’oligarquia econòmica per a la qual obtenir guanys és la
seva primera i única finalitat, per davant la qualitat o el
benestar. L’educació no és una excepció. El seu objecte final és
l’asfixia de l’educació pública, la substitució de l’educació
pública per l’empresa privada. 

Aquesta llei consolida la desigualtat entre els que tenen
doblers i els que no en tenen, rebaixa les beques en nombre i
quantia, 25.000 menys en dos anys, i augmenta les taxes de
forma arbitrària; edifica fronteres per establir talls; elimina les
ajudes als menjadors escolars, on els nins de famílies amb les
quals la pobresa s’ha acarnissat poden fer dues menjades.
Aquells que puguin pagar-se l’escola privada o la universitat
privada no patiran les conseqüències de les seves retallades,
retallades en el pressupost que ens posen a la cua d’Europa en
despesa en educació; retallades en el nombre de docents, 20.000
manco els últims dos anys; augment d’alumnes per classe,
eliminació de suports. 

La seva ideologia no veu amb bons ulls que els fills dels
treballadors puguin accedir en igualtat de condicions a les
mateixes oportunitats que els fills dels seus patrons. Qui té un
pare advocat ha de ser advocat, qui el té notari ha de ser notari,
i qui el té manobre ha de ser manobre, que també n’hi ha
d’haver, de manobres, i tant, i són tan o més respectables que els
registradors, però tots han de gaudir d’iguals oportunitats per ser
allò que volen ser, tots han de poder ser ciutadans de primera.
Tanmateix els socialistes s’atreviren a modificar la llei divina
que determina la sort, el futur dels infants. Foren governs
socialistes els que engegaren l’escola pública gratuïta i
universal. Aquesta és la causa per la qual des de les generacions
d’analfabets de la postguerra, de la dictadura, pogueren sortir
generacions d’universitaris, universitaris als quals ara volen
foragitar del sistema, o, com un mal menor, enviar-los a
especialitats de l’FP, útils a l’economia de mercat, que han
concebut com el destí o el desguàs residual d’aquells que no
podran cursar estudis superiors.

Vostès tenen un tarannà autoritari que els tempta a imposar,
a obligar, a ordenar en funció d’uns interessos espuris. N’és un
exemple com s’han tret de sobre la molèstia dels consells
escolars, que, buidant-los de competències, de contingut, passen
de ser òrgans participatius en les decisions dels centres a òrgans
consultius, o sigui pura decoració. Vostès no volen que els pares
i les mares intervenguin en el procés educatiu dels seus fills,
vostès volen súbdits obedients i silenciosos. Tampoc no volen
l’autonomia dels centres per tal que puguin elaborar els seus
propis projectes educatius, uns projectes ajustats a la realitat
social del seu entorn, puix que cada centre té unes peculiaritats
que el diferencien dels altres centres. Perquè tanmateix, Sra.
Consellera, donar més competències al director no és
exactament donar més autonomia al centre, sinó que a vegades
pot ser tot al contrari. 

La seva llei transgredeix les competències de les comunitats
autònomes en matèria educativa i degrada, en un intent d’abolir-
les, les llengües cooficials, les llengües pròpies diferents del
castellà, que donen cohesió i convivència lingüística als
territoris on es parlen. Tot plegat obeeix a dues intencions
procedents de l’ideari de la FAES, de les quals ja no se
n’amaguen ni s’avergonyeixen: continuar el procés de
recentralització iniciat en matèria de fiscalitat i finançament, i
alhora, en la mesura que això sigui possible, revertir el
desenvolupament autonòmic.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 53 / 21 de novembre del 2013 813

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Acab, dos minuts i acab. Allò que els posa...  Per això volen
espanyolitzar els nins catalans, els nins de tota Espanya, però
també els nins de les comunitats històriques. Per això amb la
LOMCE l’Estat controlarà la programació de les àrees bàsiques,
(...) el currículum que s’ha d’impartir per a tot i per a tots. Les
llengües pròpies no són matèries troncals, tot plegat per
escometre l’apostolat de la reconquesta educativa.

Un dels arguments per imposar la seva llei són els elevats
índexs de fracàs escolar, i també d’abandonament escolar.
Alguna cosa rara passa, perquè a la mateixa llei varien els
índexs a les diferents comunitats autònomes. En comptes
d’analitzar-ne els motius i buscar solucions raonables i
equitatives, solucions a mida del problema allà on es produeix,
que no té iguals dimensions al País Basc que a les Illes Balears,
el que fan és una lectura esbiaixada dels indicadors per
promoure escoles subministradores de mà d’obra barata al
sistema laboral, escoles que eliminen matèries de contingut
humanista poc útils al món productiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat. Ha esgotat tot el seu temps, ha
d’acabar ja.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Acab i ja després seguiré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí? D’acord, gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair a la
consellera la seva presència en aquesta comissió, i lamentar que
sigui un poc tard. Clar, jo crec que la lògica parlamentària
l’hauríem d’intentar respectar. Jo entenc que es tracta de tenir
un debat i sobretot una compareixença per parlar de com podem
influir o de com podem debatre en una llei important que
afectarà una competència important de les Illes Balears com és
l’educació, i encara que no tenguéssim competències una
matèria de primeríssim ordre per al nostre futur. Clar, en parlam
el dia que s’aprova ja definitivament; per tant el marge de
maniobra és petit.

Jo el primer que li vull demanar és quina intervenció hi ha
tengut vostè, per saber quina intervenció ha tengut el Govern de
les Illes Balears a partir de les seves competències en defensa
d’alguna posició, ja veig jo que, per descomptat, no pactada en
ningú, deu ser només del propi govern, o en tot cas també li
deman si n’ha parlat amb algú de la comunitat educativa de les
Illes Balears per tenir una posició per defensar a Madrid.
Intentam tots crear una xarxa de consens participativa per tenir
un sistema, per aconseguir aquests objectius?, que en una bona
part dels que vostè ha enumerat tots hi estam d’acord, jo crec
que..., que no hi hagi abandonament, que hi hagi excelAlència,
que hi hagi un sistema educatiu de qualitat, tots hi podem estar
d’acord. Per què tothom està en contra d’aquesta fórmula?, per
què està en contra que els nins triomfin? És que estan en contra
de l’educació? És que creuen que l’educació és dolenta? Com
ho interpreta, vostè, que hi hagi tanta gent en contra? Són
dolents, són poc intelAligents? Vostè ha parlar d’evidències, ens
ha dit “és evident que s’havia de fer això”. Tots els que no ho
veuen, que són majoria, vostè que els diagnostica?, per fer-me
una idea. 

Jo en canvi crec, i molta de gent li ho ha dit, i jo també li
deman el seu parer: no creu que el consens és molt positiu?, el
que diu el Partit Popular en el seu programa, que les grans
mesures que han d’anar més enllà de quatre anys s’han de
consensuar amb la societat, s’han de consensuar amb la
comunitat educativa? No hi creu, ja, en el valor del consens? O
creu que tothom és dolent i ningú no vol consensuar amb vostè
perquè tots són dolents, tots són dolents menys el PP? És
complicat, això, no?, perquè, bé, hem de pressuposar que hi ha
alguna predisposició per part dels altres.

Per cert, ens ha parlat molt de l’abandonament, i vostè veig
que dedica tota l’etiologia, la colAloca sobre les lleis d’educació.
No fa cap referència al model econòmic que hem tengut?, no
creu que hagi pogut tenir cap influència? Jo li deman
obertament la pregunta que li han fet: per què creu que els ítems
d’abandonament del País Basc i de les Illes Balears no són
iguals amb les mateixes lleis? Li ho deman. Ho ha analitzat
vostè?, ho ha analitzat el Sr. Wert? Per què?, per què? Pot tenir
alguna cosa a veure el sistema econòmic?, pot tenir alguna cosa
a veure la immigració?, pot tenir a veure...?, que està lligada. O
no? Tot això no té cap importància per a vostè? No l’hi donat
cap mena de relleu, tot és les lleis socialistes. Bé, jo li ho
deman, que jo crec que sí que n’hi ha d’haver d’altres.

De la centralització vostè ens diu que no lleva cap problema
de competències a les Illes Balears. S’ha queixat que el sistema
era rígid, de la rigidesa del sistema; i creu que centralitzar-lo li
dóna flexibilitat! És rar, digui’m que és un esquema estrany,
perquè pareix que donar autonomia dóna flexibilitat al sistema.
Bé, aquí hi ha una recentralització, m’ho reconeixerà,
directíssima i amb dirigisme per part del Govern, amb
intervencionisme per part del Govern. S’ha de fer més Espanya.
Per què no més Europa? Som europeus, no? Els ítems per què
no són europeus?, per què no aplicam tots ítems europeus? No,
Madrid, Madrid; que, per cert, Madrid no està en el centre
d’Europa, nosaltres ens desplaçam, nosaltres som més a prop de
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BrusselAles que Madrid. Per què no hi ha ítems generals
europeus de qualitat? I nosaltres ens hi sumam, nosaltres hi
estam d’acord. Ja veurà vostè com no tendran tants d’articles,
perquè Europa no s’atreviria a dir als alemanys i als francesos
amb tant de detall aquest nivell de centralització. Clar que li han
de donar ítems, i vol Europa, marca grans criteris que hem
d’assumir, i el que no hi arribi ha de canviar, i el que no hi arribi
ha de canviar, però amb marge de maniobra; se li diu
autonomia, se li diu sobirania, se li diu dret a decidir i se li diu
flexibilitat. I ara darrerament se li diu apoderar, apoderar la
ciutadania, les comunitats, els pobles. 

Les comunitats autònomes només podran decidir els
continguts i els horaris d’assignatures d’especialitat, i jo li
deman: per què sí de música i no de matemàtiques?, o les
ciències socials i naturals? Tenim menys marge de maniobra
que amb les arts plàstiques, i per què? És que aquí per al ball de
bot o...; resultarà que en ciències socials i naturals hi ha d’haver
una homogeneïtat. Vostè no hi veu..., no hi veu qualque cosa,
aquí darrere?, després del Sr. Wert que ens ho diu clarament,
“és que hem d’espanyolitzar els alAlots”. I l’altra persecució,
evidentment, les llengües, una obsessió contra la llengua. Vostè,
que s’expressa com una gran defensora de la nostra llengua, tot
i que no importa que la sàpiga la gent, però ja que ho presenta,
no li sap greu que li posin que no és troncal i li exigeixin i li
imposin la manera d’explicar-la fins a uns determinats nivells?

Perquè aquest sistema és evident que envia missatges. A
vostè què li pareix que es pagui la privada als que no
aconsegueixin fer classes en castellà? I jo ara li deman: no hi
hauria d’haver, com a mínim, la mateixa per a les altres?,
perquè hi ha moltíssimes famílies de València que no
aconsegueixen mai que els donin classes en català ni en
valencià. Vostè creu que aquesta fórmula només s’ha de
preveure del castellà? Per cert, el castellà no té modalitats?, una
pregunta que també m’interessa, perquè vostè, clar, el català
nosaltres hem de dir com l’hem d’estudiar perquè és una llengua
d’aquí, una llengua pròpia, però l’altra també; ens va dir el Sr.
Bauzá que també era llengua pròpia d’aquí. Idò no té res?,
aquesta llengua pròpia d’aquí no tenim cap marge per ensenyar-
la?, hem d’ensenyar el que ens digui Madrid? I per què la nostra
intenció de les modalitats, que és tan important, o el castellà no
en té? El castellà només té un estàndard? M’ho deman, m’ho
deman. Andalusia no té cap particularitat? No, Madrid. En canvi
nosaltres, respecte de tota la catalanofonia, en tenim
moltíssimes, però no en té la hispanitat. És curiós.

Les arts plàstiques, l’art, la cultura..., per què en contra?
Vostè està tan en contra de les humanitats com té aquest
“daixò”? Jo crec que hi ha dos grans models; fent la
caricatura..., bé, la fa Kleinbaum a la gran novelAla -jo la conec
sobretot a través del cinema- El club dels poetes morts, aquell
model de dret, el model clàssic, que a tots d’alguna manera
també ens ha seduït una mica, però, vaja, antipàtic a determinat
nivell, i, bé, tenim el professor obert, el professor que estimula,
que fa jugar, diria el PP, que fa jugar a classe però que fa
estudiar i aprendre i estimar la literatura. Bé, hi ha un dels
protagonistes que es penja, senyora..., bé, no record quin tipus
de suïcidi fa, perquè vol fer teatre i aquella societat li ha donat
a entendre que amb teatre no van enlloc. L’hauríem de veure per
a tot; la novelAla de Kleinbaum confii que la donin de lectura
obligatòria perquè crec que ens ajudaria molt a trobar un
consens, no ja un model, miri, ja no li dic que tots ens aixequem

damunt el pupitre, capità mon capità, sinó trobar una síntesi, un
punt de trobada de models. Però sobretot que el qui estimi les
arts, primera que tothom les apreciï, que tothom hi estigui, i
després que el qui vulgui tenir més influència hi jugui. 

Però no ha estat el cas, aquí hi ha una autèntica demolició de
les educacions artístiques; i de la filosofia, mentre que el pes...,
tanta sort que han arreglat allò de matemàtiques, sembla, eh?
Tanta sort, pareix que han arreglat allò de matemàtiques, que
ja..., bé, ja era... Perquè l’obsessió de la llengua, Sra. Camps,
està duent a llevar continguts a tot, eh? Clar, equiparar català i
castellà està duent a desplaçar una quantitat d’assignatures, allà
on en tenim dues, que està llevant els continguts a les altres;
això ja no anam vivint els darrers temps, ara s’intensificarà, i
amb l’anglès acabam introduint que fins i tot el que trobem
positiu de cara a les llengües, que en té, que ho té, està restant
contingut a la resta de les matèries, però d’una manera
contundent, i aquesta situació l’hauríem de (...). El que estava
passant amb matemàtiques em semblava insòlit, ja no diré a
Europa, és que em semblava insòlit al món.

El pes de la religió catòlica. No hem d’adoctrinar, no és ver,
Sra. Camps?, no hem d’adoctrinar. Per tant, religió és un fet
social important, que el donin professors amb oposicions; el
sistema que doni al fet religiós la importància que té, ja que
vostès són..., n’hi haurà que trobaran que és més una qüestió de
caràcter privat però vostès creuen que té un aspecte social. És
alAlegable, és justificable, però religió catòlica?, i amb
professors posats pels bisbats?, aquest és el model?, amb més
hores obligatòries? Per cert, pensava que estaven en contra de
tot el que sigui ciutadania, però valors culturals i socials no és
adoctrinar, ciutadania sí; valors ètics a secundària no és
adoctrinar, però ciutadania sí. Bé, dependrà del currículum,
m’imagín, no?, no de la paraula. O vostè creu que sí?, que
valors ètics són valors ètics i educació per la ciutadania és
adoctrinament? Expliqui'm...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, senyora... És molt llarg, això, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, vagi acabant. Encara té temps però els vaig avisant
perquè vagin concloent.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Faré el que podré, però m’interessa molt el parer de la
consellera sobre totes aquestes matèries.
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El cost. El major cost de la implantació de la reforma és a
càrrec de les comunitats autònomes. El Govern central pareix
que assumeix el cost d’implantació mínim de la norma, mentre
que totes aquestes millores que vostè ens apunta que hi haurà en
formació professional, jo no les he vistes amb aquest interès, les
hem d’assumir nosaltres. I on són?, perquè l’Estat ha baixat a
1.700 milions d’euros les aportacions d’ençà que ha entrat el seu
govern; ara pareix que en posaran 400 cada any. D’aquí que
arribin als que hi havia..., no hi arribaran. Vostès baixen el
pressupost d’educació respecte del liquidat cada any. Bé, ara
han tornat al 2012, miri, bona notícia, al 2012. Com ho faran?

L’accés a FP, bé, jo crec que sí, que hi ha elements
segregadors. Miraré de resumir, Sra. Presidenta. Aquest element
d’obligar tan prest que hi hagi itineraris, però que no tenen
ponts, itineraris que després costa molt passar d’un lloc a un
altre, com passava fàcilment quan un feia un batxiller o feia un
FP2, ara es trenquen els ponts, et fan prendre decisions als dotze
anys que et marquen la vida. 

Bé això, sí senyor, sí senyor, sí, Sr. Monerris...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor. Sí, sí.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... i tant, Sr. Monerris. Jo crec que aquesta idea de bons i dolents
i de bons estudiants i de no crearà estigmatització i, vostè creu
que tot això només és talent? És a dir, vostè creu que els
resultats acadèmics no tenen res a veure amb les famílies? No
tenen res a veure amb la situació social, econòmica i domèstica
de l’alumne? Creu que només té a veure, no ja amb la seva
potencialitat intelAlectual, amb el seu esforç només? Té a veure
amb el seu esforç, però, només amb això? Perquè segregar a
nivell escolar, donar recursos a les escoles amb millors resultats
acadèmics, llevar-les a les que tenen problemes, i vostè creu que
pot ser tenen problemes per la vaga social que tenen, és
realment ja immoral, és injust, però és que repelAleix un sentit
de la moral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha d’acabar ja.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per què llevar autonomia... acab...

LA SRA. PRESIDENTA:

Es que ja s’ha passat bastant del temps. Li pregaria que
acabi.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... autonomia dels centres, competició, mercantilisme, no em
digui autonomia quan no hi tenen lloc els consells escolars i, en
tot cas, intentarem en la rèplica avançar un poc, si em dóna peu
la consellera amb alguna contesta pràctica real sobre les
preguntes que li he fet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Manolo Monerris i Barberá, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Escoltant... en primer lloc,
vull donar la benvinguda a la consellera i al seu equip, moltes
gràcies per venir. No entraré en detalls de la llei perquè la
consellera ha estat bastant clara i explícita en el contingut de la
llei i d’allò que marquen els objectius de la LOMCE, però
probablement em faig una pregunta i pens que quan una reforma
legislativa la du a terme el Partit Popular provoca una oposició
brutal, unes reivindicacions mai vistes, tretes de context, surten
als carrers, manifestacions, contra qualsevol -repetesc-,
qualsevol llei que el Partit Popular proposa. 

I no ho dic per dir-ho i no crec, com diu el Sr. Alorda, que
tots són dolents menys el Partit Popular, tampoc no ho crec així,
però curiosament si des de la serenitat, l’anàlisi i l’objectivitat
esmicolam els resultats en els nostres joves de l’actual LOE, un
sistema d’ensenyament, hi ha una pràctica unanimitat a
assenyalar que és un fracàs, que és un fracàs, i no entram dient
nombres perquè els han dit tots tant vostès com la Sra.
Consellera.

Llavors, què passa?, com és possible, em deman jo, com és
possible, una cosa per a mi tan simple, com és possible que
pràcticament tota la societat espanyola coincideix en el fracàs
de l’actual sistema educatiu siguem tan reticents a canviar-ho?
Algun motiu hi haurà. Anem per parts, la situació actual, fent
una expressió de l’actual normativa espanyola d’educació de les
lleis socialistes que hem (...) durant tota aquesta època. Partim
de la base que això, em sap greu perquè jo tenc molta estima al
Sr. Maicas, i dir-li que la primera llei que va socialitzar
l’ensenyament a aquest país va ser la llei del 70 de Villar Palasí,
la primera llei. És a dir, que de passar a la llengua (...), una
educació antiga, a passar a una llei d’educació, una llei general
d’educació feta per Villar Palasí que li va costar la seva salut,
que va posar en pràctica l’EGB, que va posar en pràctica el
COU, que va posar en pràctica el BUP, que la majoria d’aquí
són d’aquesta època o més enrere encara, aquesta va ser la
primera llei que va ser socialitzadora , i que va marcar una línia
d’igualtat entre tots els ciutadans i els alAlots espanyols i tots els
pobles, perquè hi havia pobles petits a la península, que com
vostè sap no podien desplaçar-se a les capitals, i havien de
quedar-se perquè no podien estudiar, i per això va sortir l’EGB,
la Llei Villar Palasí. I no vull que em diguin després que som
una persona que pensa en (...) perquè són capaços de dir-me que
pensem en l’època franquista. 
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Dit això, idò, els voldria dir que els resultats actuals es
poden qualificar només com un desastre. En les dues
legislatures dels últims vuit anys, una actitud pareguda a la que
varen tenir vostès en la crisi, en la crisi econòmica, la política de
l’estruç, és a dir, negar el problema, no hi havia cap crisi, aquí
tampoc no hi ha problema, ja veurem què passa aquí, amagar el
cap sota l’ala i ja veurem.

Què ha fet el Partit Popular? Què ha fet el partit que jo
represent? Doncs, com a mínim, com a mínim, afrontar la
qüestió i fer una proposta per modificar el sistema. També,
possiblement, hi ha un risc d’equivocar-se, però ho ha intentat
i ho intenta, que ja és molt. 

Han dit vostès que no hi hagut cap consens, que no hi ha
hagut ni un informe, ni un dictamen, s’ha fet perquè sí, ha
vengut l’esperit sant, (...) ha ilAluminat el Sr. Wert i ha dit, val,
fem-ho. No està més amunt, més amunt, no hi arriba, més amunt
està. I jo li puc mostrar tot aquesta relació d’entitats a nivell
estatal, i ho poden passar després si volen, i a nivell autonòmic,
i a nivell d’associacions, i a nivell de sindicats, i a nivell de
confederacions, i a nivell de nivells, de nivells de reunions, i
s’han duit a terme aquestes reunions, i, efectivament, estic
content que el Sr. Alorda, i m’encanta perquè el Sr. Alorda que
se’n vagi perquè m’encanta sentir-lo, és que em digui, com ha
dit, que tanta sort que les matemàtiques ho han acceptat, idò,
qualque cosa han fet, han acceptat les matemàtiques. I ja és un
punt d’alegria, ja han claudicat en qualque cosa. En fi, després
els ho puc demostrar si ho volen vostès.

Després jo em demanaria, jo què volen que els digui, jo, a
vegades, pens i dic, per què quan el PP fa una llei, doncs, au,
tothom a sobre que no, que no, que nosaltres som uns reticents,
que nosaltres tornam a l’època de les cavernes, no, no és així, no
és així. No em puc creure que l’esquerra d’aquest país per a ells
és un sistema educatiu que ha demostrat la seva incapacitat per
formar les persones. Això no m’ho puc creure, jo no crec que la
majoria de la classe educativa per a ells és un sistema fracassat
a l’acceptar uns canvis que els resultats no s’han pogut avaluar
encara, no s’han pogut avaluar, però (...). Jo no crec que hi hagi
una majoria de professionals de l’educació que prefereix la
comunitat al fracàs actual a la incertesa del canvi del sistema.
No crec i no puc creure que sigui més fàcil tancar els ulls a la
realitat, per nefasta que aquesta sigui, encara sense estar d’acord
amb el que nosaltres volem dir. 

En el cas de Balears, vaja, no em puc creure que els
professors estiguin d’acord a centrar el debat educatiu només en
la llengua, la llengua tothom la respecta, la necessitat d’una
reforma educativa requereix una anàlisi més gran que només
posar-se a parlar de llengua i de la qualitat educativa. No, jo no,
jo no. L’educació és un concepte molt més ampli, no sols la
llengua, per molts que vostès s’entestin en això, no només la
llengua és tot el sistema. 

El Partit Popular fa una proposta de modificació a l’actual
sistema educatiu, que a molts ens agrada, però no siguin
covards, no siguem acomodats, no siguem intelAlectualment
mandrosos i facem allò de más vale lo malo conocido que lo
bueno por conocer, llevem-ho de la banda, feim entre tots, i si
volem podem arribar a un consens i fer una llei educativa
perquè ens jugam el futur d’aquest país i ens jugam el futur dels
nostres alumnes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Monerris. En torn de rèplica contesta la Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Miri, és
absurd, si anam a termes tècnics i polítics també, és evident,
perquè som en el Parlament, però li diré que és absurd que
critiquin que desapareix l’educació per a la ciutadania quan
s’afegeix una assignatura que són valors socials i cívics. Els
currículums, evidentment, es treuran en posterioritat a
l’aplicació d’aquesta llei. En conseqüència, després, podrem
valorar si dins aquesta assignatura, perquè parlam de termes i de
res més, que es diu valors socials i cívics hi apareixen o no els
currículums o estam d’acord o no i, tal vegada, segurament, hi
haurà molts que coincidiran amb l’educació per a la ciutadania,
s’ha de veure.

Quant a l’escola pública no desapareix, se la fomenta
absolutament, diguin-me vostès un sol article d’aquesta llei on
hi ha un atac a l’escola pública? No s’ha de confondre que es
fomenti tot tipus d’educació amb un atac a l’escola pública.
L’escola pública apareix promocionada i protegida en aquesta
llei. 

La llei m’han dit que parlava de beques i de menjadors
escolars, que els lleven, o m’ha semblat entendre que el Sr.
Maicas deia açò. Diguin-me on la llei parla de llevar beques i
menjadors escolars? 

Després em parlava del plurilingüisme i de les polítiques
socials i per als treballadors, jo li vull dir una cosa, una llei que
fomenta el plurilingüisme, un decret com el Decret de
tractament integrat de llengües d’aquesta comunitat autònoma,
és un decret que fomenta el coneixement de llengües per als fills
dels treballadors, perquè el que tenim ara són escoles privades
que estan molt bé, on es paguen 1.000 euros cada mes i on no
pot accedir tothom, i aquests infants, aquests, poden rebre no ja
l’anglès, l’anglès ja és una necessitats, ja és imprescindible, ja
reben educació en alemany, en rus, en xinès. Em vol dir vostè
els fills dels treballadors, que jo som filla de treballadors, que no
poden pagar 1.000 euros cada mes com poden competir amb
aquestes escoles que ofereixen açò? Quan nosaltres aquí deim,
anam a oferir l’anglès a tots els nivells, a totes les famílies sense
condició social, sense mirar precisament els ingressos que tenen
aquestes respectives famílies, vostès s’hi oposen frontalment.
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El Partit Popular fa una política social i d’acostar la llengua
i l’ensenyament a tota l’esfera social, perquè per parlar hem de
donar exemple de les coses. No em diguin que és una llei, per
altra banda, que no reforça l’autonomia del centre perquè és una
llei que reforça precisament l’autonomia dels centres, no n’hi
lleva. 

Quant a les llengües pròpies, a veure, abans no hi existia una
diferenciació, l’únic que fa la llei és diferenciar les diferents
assignatures, però realment les assignatures són les mateixes,
abans hi havia una mescladissa enorme aquí on també hi havia
dubtes perquè no es repartien les competències de les distintes
comunitats autònomes, és igual que se li digui troncal, que se li
digui específica o se li digui de lliure designació, és igual com
se li digui a l’assignatura, el que és important no és el nom és la
importància i quan la llei diu que tan important és el castellà i
la literatura castellana com el català, o com en aquest cas el
català, en el cas de gallec serà el gallec, i la literatura catalana,
està igualant. Si em parlen de terminologia, quina diferència hi
ha? És igual, diguin-li troncal, específica o de lliure
configuració. El que és important és que la mateixa llei després
diu que la importància és la mateixa.

La importància és la mateixa i la competència també.
Aquesta comunitat autònoma té plenes competències per fer el
currículum de la nostra llengua i dels nostres coneixements,
però tampoc no em parlin d’universalització sense donar-nos
entrada perquè no és veritat, llegint-se l’article 6 bis de la llei on
també diu clarament que les assignatures troncals és de veritat
que el currículum general el fa l’Estat, el ministeri, però si es
llegeixen aquest article veuran que les comunitats autònomes
poden completar el currículum de les troncals, qui és que diu
que no se’ns dóna joc? Se’ns dóna joc a les troncals perquè
podem complementar i, a més, les comunitats autònomes farem
tot el currículum, tots els continguts de les específiques i de les
de lliure configuració. Ens ho dóna a nosaltres les competències,
on és la manca de competències?

També els vull dir que, evidentment, és molt prest, com els
he dit la llei es va aprovar al Senat ahir, no està definitivament
aprovada, es parla amb el ministeri perquè es parla que pugui
dotar per a la formació professional de fons a totes les
comunitats autònomes. Això és un tema que és a l’aire i del qual
s’està pendent. Però no és veritat que es llevin recursos, al
revés, és una...ara tampoc no em parlin de consens, em volen dir
vostès una sola llei educativa consensuada per tots els partits
polítics? Una, per tots. No em diguin ho hem consensuat tots
menys el Partit Popular perquè si el Partit Popular representa la
meitat, o més de la meitat, de la població ja em diran vostès
quin consens és aquest.

Mirin, aquesta llei permetrà la dispersió, ... que
desapareixerà amb aquesta llei la dispersió de resultats de les
comunitats autònomes. Les avaluacions PISA ens demostren
que hi ha diferències importantíssimes de qualitat educativa
d’una comunitat a una altra, diferències que fins i tot moltes
vegades representen un curs escolar, i nosaltres pensin que
estam dels últims. Precisament, l’informe europeu destaca que
Espanya, precisament, és el país de tota Europa que acusa major
diferència entre les diferents regions o comunitats autònomes i
amb pitjors resultats. Açò és inadmissible. No pot ser que hi
hagi comunitats, entre una comunitat i una altra, pugui arribar
a haver-hi un curs de nivell educatiu. 

Mirin, les avaluacions que preveu aquesta llei a tercer i a
sisè de primària serviran per detectar deficiències
d’aprenentatge de forma primerenca i hi haurà una transparència
del sistema perquè aquestes avaluacions es passaran als pares
personalment, com mai no s’havien passat, i es passaran als
centres i s’agafaran solucions alumne per alumne. Com deia, un
gran mèrit d’aquesta llei és que lleva la globalització de
l’alumne per convertir-la en un subjecte que serà analitzat i serà
ajudat, serà ajudat de forma primerenca precisament per ajudar-
lo i donar-li solucions.

També, com ja els he dit, a veure ..., un tema molt important,
i també s’obliden, com mai no havia estat fins ara, l’article 9.3
recull per primera vegada, i açò no existia a la LOE, que en els
programes de cooperació territorial per distribuir els recursos es
tendrà en compte, entre d’altres, la insularitat. Sí, senyor, el
Govern ha fet els deures i el Govern ha gestionat. Mai fins ara
no s’havia considerat la insularitat per repartir els recursos de la
cooperació territorial. 

Per altra banda, pensin vostès que a la llei apareix com una
gran novetat i en moltíssims d’articles, per exemple el 17
mateix, per primera vegada que a educació primària, per
exemple, s’intentarà desenvolupar l’esperit emprenedor.
L’esperit emprenedor apareix a moltíssim articulat d’aquesta
llei es té molt en compte. Pensin vostès que també un gran
avanç en el tema del plurilingüisme, tal com ens indica l’article
18, ens permet entrar a conèixer una segona llengua, una segona
llengua estrangera, ja no una primera, una segona llengua des
del primer curs d’educació primària, a la LOMCE es preveia
que açò es veuria a partir del tercer cicle, a partir de quint de
primària. S’avança en el coneixement de la segona llengua. Es
preveu també que la comunicació audiovisual tecnològica, la
informació, l’emprenedoria es veurà a tots els cursos, a tots des
del principi.

Per altra banda, pensin vostès que també per primera
vegada, i parlam dels temes de la discapacitat a l’article 19, es
recullen mesures de flexibilització i alternança metodològica, és
precisament en l’ensenyament i en l’avaluació de la llengua
estrangera per a l’alumnat amb discapacitat, precisament amb
aquell alumnat que pugui tenir dificultats d’expressió oral i es
preveu que aquest a alumnat no se’l deixi a part, precisament
que centre per centre s’estableixin metodologies i sistemes
d’avaluació que permetin a aquest alumnat agafar el ritme de
tots els altres. 

Com els dic, està plena aquesta llei d’atencions
personalitzades per a cada alumne i amb caràcter preventiu, i
per als centres també. Què passa aquí? No diguin que es
discrimina els centres també, per primera vegada a les
avaluacions primerenques a tercer de primària, i amb caràcter
preventiu, les proves que es faran a aquests centres i es remetran
a cada un dels pares després permetrà avaluar el centre, però per
què se’l permet avaluar? No perquè n’hi hagi de més bons i de
més dolents, sinó perquè es corregeixi, perquè la llei preveu
precisament que s’ha d’ajudar els centres que obtenguin
resultats pitjors.
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De fet, l’article 21, quan ralla de les proves de tercer i sisè
de primària, preveu per primera vegada, com no s’havia previst
fins ara, plans específics de millora centre per centre, quan els
resultats d’un centre concret siguin inferiors a la mitjana dels
altres centres. Açò no s’havia previst mai. Açò vol dir una
educació personalitzada, de major qualitat i d’ajuda a la
diversitat, als que tenguin més dificultats i a la vegada
potenciació de l’alumne individual perquè no es desincentivi i
d’ajuda als centres, com mai no s’havia fet, perquè el centre que
no aconsegueixi els objectius no se’l discrimina, se l’ajuda, se
li crea un pla específic, sigui amb recursos, sigui amb docents,
sigui amb el que faci falta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Maicas té vostè la paraula, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Presidenta. Un seguit de precisions molt
particulars. Sr. Monerris, el Sr. Villar Palasí em va quedar un
poc endarrerit, jo vaig fer batxiller elemental, batxiller superior
i PREU i la Llei Villar Palasí va entrar l’any 1970, i tot i que el
Sr. Villar Palasí era un franquista, diríem que era un tardo-
franquista moderat, però d’això a posar-lo com exemple, jo li he
de dir que, a Menorca no sé quina era la situació educativa, però
a Mallorca i a Inca era fatal, discriminatòria i si naixies a una
casa pobra estaves condemnat a fer feina al camp, a la fàbrica
de sabates o aquí on fos, però els camins cap a la universitat
eren pocs, escassos i a sobre no eren aquí. A més, Villar Palasí
no crec que sigui un exemple adequat en aquests moments en
què hi ha un cert "revisionisme" del tema del franquisme, tot i
dir-li que el Sr. Villar Palasí ja introdueix alguns conceptes
moderns a l’educació.

A mi m’agradaria no seguir amb la meva “daixona”, perquè
veig que ara no té sentit, però sí m’agradaria fer algunes
preguntes a la consellera, algunes qüestions puntuals que segur
que des de la seva posició a la conselleria, sí que em sabrà
respondre. Vostè parla d’abandonament i fracàs escolar, per què
en una mateixa llei hi ha diferències entre diferents comunitats?
Hi ha comunitats autònomes com aquesta, que tenen un alt grau
de fracàs escolar i d’abandonament, i l’exemple que hem posat
abans del País Basc, que el té molt inferior. La llei és la mateixa
per a tots, per tant, hauríem de saber quin és el diagnòstic per
posar-hi remei. Tal vegada el Sr. Alorda ha donat tot un seguit
de motius que hi poden tenir a veure, com són l’economia de la
comunitat, la immigració o molts altres factors.

Ha parlat vostè en repetides ocasions i molt explícitament
d’escola-empresa, esperit emprenedor, competir amb èxit, obrir
portes a llocs de treball, però, en canvi, parlant d’educació, l’he
sentida parlar poc de formació, de coneixements, de cooperació,
de valors, que tot això crec que ultrapassa l’estricte camp de
trobar una feina, perquè sabent anglès lògicament, i és ver que
se n’ha d’aprendre, un pot acabar de cambrer a un hotel, que és
una feina molt digna, però d’un recorregut escàs en aquest
aspecte. És a dir, no crec que formem gent en anglès per cobrir
les places i les necessitats dels hotelers i dels restauradors,
perquè si fos així seria un mal programa educatiu i, en tot cas,
hauríem de posar un hoteler o un restaurador al capdavant de la
conselleria. Jo entenc que el que es pretén amb l’anglès o amb
una altra llengua és l’enriquiment de les persones, de la mateixa
manera que nosaltres, els catalanoparlants, podem llegir i
escriure en català i en castellà, la qual cosa ens enriqueix,
perquè poder llegir un autor castellà en la seva llengua és d’una
gran riquesa, poder-lo llegir en anglès quan és un autor anglès,
també és una riquesa.

M’agradaria que ens expliqués per què un dels problemes és
que sembla, perquè no ho conec en profunditat, que és una llei
molt mal dotada econòmicament. M’agradaria que, primer, em
pogués explicar com preparen la implantació d’aquesta llei a la
nostra comunitat, sobretot en qualsevol cas, quin pressupost
tenen previst per invertir per a aquesta implantació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sí, és que és molt curt tot. Li he de dir també, Sra.
Consellera, que aquí el Govern coincideix amb el Govern que
fa i que aprova la llei, però jo crec que s’haurien de plantejar per
què tot el món docent, els sindicats, els socials, les autonomies,
les autonomies  no governades pel PP, estan en contra d’aquesta
llei. És que hem enfollit tots, és a dir, tothom ha perdut els
papers, ningú no l’ha entesa, ningú no l’ha analitzada? Jo em
resistesc a creure que visquem a un país, a un estat en què ningú
no conegui, no hagi estudiat amb profunditat aquesta llei que
s’hi oposi si tan bona és per a tothom.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per
un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria que em contestàs
algunes de les preguntes que no ha fet a la primera intervenció
i tenir ocasió de tenir un debat real, no que cadascú expliqui el
que ell trobi, sinó veure si hi ha algun element sobre el qual
puguem interactuar, Sra. Consellera, algun n’ha tocat, però
molts dels que li he comentat no.
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Per cert, el sistema de finançament sempre ha tocat la
insularitat, el vigent, l’anterior, el de sanitat, però d’una manera
ridícula, ridícula. Estudiï el sistema de finançament que tenim
i veurà la insularitat i veurà política lingüística. Tenir llengua
pròpia té un plus, ... en fi, llavors..., però d’acord.

Em sap greu que se’n regali del consens i que el compari
amb altres lleis, jo crec que no hi havia hagut una contestació
com la d’ara. El Sr. Monerris ja li diu que és distint, el Sr.
Monerris li fa la contra del que vostè diu, per cert que li agraesc
les seves paraules, però li diu, “no, no, no, és que només passa
quan hi ha el Partit Popular”, i vostè em diu: “no, passa
sempre”. Una versió, una de les dues. En tot cas estic amb el Sr.
Monerris.

En el model econòmic veig que no hi ha canvis. No he entès
allò de l’autonomia, li torn a demanar, com és que amb les
mateixes lleis hi ha diferències, i a vostè li repugna, la llei li
repugna, que hi hagi diferències per autonomies, i ens diu que
el que hi ha d’haver és autonomia de cada centre. Per tant, no
n’hi ha d’haver 17, n’hi ha d’haver 8.000, n’hi ha d’haver
20.000. No, és que no hi ha autonomia, hi ha recentralització,
Sra. Consellera.

I rànquings, clar uns rànquings que es fan públics, i així com
vostè diu: “podrà haver-hi plans per a aquells que tenen mals
resultats”, que estaran estigmatitzats, hauran sortit publicats, en
canvi, “se potenciarán y promoverán más recursos económicos
en los que tengan éxito”. Això no és un poder, això és que el
sistema de finançament de les escoles “potenciarán y
promoverán” els que han tengut èxit. I qui haurà tengut èxit?
Ho saben vostès quins són, els ha estudiat quines són les escoles
que tenen èxit acadèmic? Han estudiat les famílies? Hi ha
excepcions.

Evident, però hi ha canvis, sempre entram a les anècdotes
personals i de vegades no van bé, però en aquest règim que
apuntava..., era un altre moment el que jo vaig estudiar a Sant
Francesc, com el Sr. Maicas, però jo li puc assegurar que quan
elegir per anar a l’institut, el director em va fer anar al despatx,
-perdonin l’anècdota personal-, i em va dir que a canvi de la
beca podria quedar, que no hauria de pagar un cèntim. Perquè
li interessava determinat tipus d’alumne. Encantat de la vida i
molt honorat. Però hi ha hagut estratègies i hi haurà estratègies
d’aquest estil, Sra. Consellera, o no ho sap, o no sap com
funcionen a Amèrica, o no sap com funciona a Anglaterra? Ho
sabem perfectament com funciona això. I el “promoverán y
potenciarán” és un camp cap als rànquings, clar que sí. Per tant,
no ens conti que potenciaran els que van malament. La idea és
deixar (...) que van malament i indicar a tothom on són els fars
dels resultats acadèmics. Això és el que un llegeix
tranquilAlament quan veu la llei. O vostè no ho veu?

Competència. Els dos terços de continguts els posa l’Estat,
vostè posa una petita part i considera que no li lleven cap
competència?

I no m’ha explicat quina diferència veu entre la música i els
serveis socials? Per què? Ah, és que aquestes són
complementàries, aquestes, bé, què és que són de menor entitat,
són poc importants?

La religió catòlica, no m’ha contestat respecte aquest
element, a veure si vostè creu que no hauria de ser una fórmula
que no pren partit, sinó que en tot cas explica el fet religiós. No
l’he sentida.

El cost. D’ençà que vostès han entrat, ha baixat en 6.000
milions d’euros el pressupost d’Educació del ministeri, i vostè
ens diu que no, que ajudaran i que fins i tot hi ha una cosa per
a insularitat, m’agradaria saber en què? Perquè les TIC costen
doblers. I vostè, el que fa aquesta llei, li deman també un parer,
és incrementar un 10% les ràtios. I vostè em dirà que així es
donarà més cobertura als discapacitats? Que així s’aprendran
més llengües amb més gent dins l’aula? És rar, tothom
recomana el contrari, tothom recomana el contrari. Ara, com
que vostès pareix que en saben molt més que tots els altres
junts, però tothom li diu el contrari.

Els directors. Corretja de transmissió, Sra. Consellera, no és
vera que els donin autonomia, els fan un nivell de nomenament
de govern, que efectivament, desapoderant completament el
Consell Escolar i el Consell Escolar i la comunitat educativa no
podran participar en l’elecció del director i van al vincle que
vostè, llavors hi ha un altre debat sobre Maó, van cap aquí, un
director que digui el que li diu el Govern; això no és empoderar,
això no és empoderar, això és ficar un funcionari teu
directament allà dins...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... li doni llibertat, li doni llibertat. I està molt clar el que vol
fer el Govern perquè ens ho ha mostrat.

De segregació per sexe, també li agrairé que em digui una
paraula.

I una paraula també dels tests, vostè em diu que milloren el
resultat. Vostè no creu que el sistema de test du a exàmens, du
a estudiar pensant en un test? Ens ho ha ensenyat la selectivitat.
Vostè no sap l’obsessió que és aprovar un test? Sap com
s’ensenya per aprovar un test? Tots els mestres ho saben, pot ser
que milloris els resultats, ara la formació global no, la formació
global no. Estudies per aprovar allò i hi ha mecàniques
memorístiques i no només memorístiques, també tàctiques, però
això no és una formació humanística integral, això és una altra
cosa.

Hi ha d’haver sistemes d’avaluació, hi estam d’acord, són
complicats, els experts ens han d’orientar, ara fer-ho d’aquesta
manera com indica el Partit Popular i amb la intenció claríssima
en què ho fa el Partit Popular, fent-ho des de l’Estat, que
centralitza els resultats per veure si s’explica el que ell ha dit
que s’havia d’explicar i els programes de test els faran aviat dins
la FAES, això realment és anar contra la llibertat, contra
l’empoderament i contra la democràcia. I aquí és contra allà on
voldríem una reacció seva contra aquesta llei, però com que és
el que aplica vostè aquí, la veritat és que seria una ingenuïtat
absoluta. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Manolo Monerris i Barberà, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No m’allargaré sobre el
tema del Sr. Maicas, però jo també vaig ser del mateix pla
d’estudis que vostè, jo el que li he dit a vostè és que vaig
començar sent professor, va ser el canvi de l’antiga llei a la
nova, no és que hagi estudiat la Llei Villar, però jo som major
que vostè i he viscut aquesta llei. Per tant, no és açò i a més, el
Sr. Villar es va considerar com una cosa rara dins del règim,
perquè fins i tot es va intentar suïcidar com vostè sap. Açò
queda aclarit aquest punt.

Per tant, passem al segon punt que és el que em preocupa
molt, perquè a ningú he sentit dir molta cosa aquí de la formació
professional, de la formació professional en què sempre els
partits d’esquerres han tingut una preocupació molt gran per la
formació professional, i sembla que aquesta vegada hem
encertat en la formació professional dual, sembla que hem
encertat, cosa rara, però sembla que hem encertat. L’altre dia
parlava amb un pare que té nins o te fillets que estudien i em va
dir: no sap el content que estic, diu que tornem a veure que els
que estudien en els centres de formació professional permetin
(...) noves pràctiques perquè així serà la manera de sortir ben
preparats en aquest aspecte. Aquesta llei ho marca així i ho fa.
Per tant, hi ha per estar contents en aquest punt.

Després també hi ha el sistema que ha dit el Sr. Alorda, que
la LOMCE imposa unes trajectòries irrevocables. Sr. Alorda,
em perdoni, però no és així. Un alumne i els seus pares o tutors
legals, podran elegir entre les diferents opcions, com ofereix el
sistema, i a més flexible, és a dir que podran passar uns als
altres, sí, sí, jo li mostraré després. I es crea un consell
orientador dins l’equip docent i al final de cada curs d’ESO pot
facilitar la presa de decisions per a alumnes, pares i tutors
legals. I per què li dic açò? Perquè jo record, des de
l’experiència que tenim en l’educació veraç ens afavoreix
moltes coses i és que va ser quan la ministra Pilar Del Castillo,
vostès se’n recordaran, va intentar posar la LOE, va durar el que
dura un polo davant la porta d’una escola, va entrar el Sr.
Zapatero i el primer que va fer va ser açò i treure les tropes de
l’Iraq, abans va ser la LOE, va dir fora, açò no serveix per a res!
I ni tan sols no es va posar en marxa.

Dic açò perquè de les trajectòries i l’esquerra sempre ha dit
no, açò (...) i açò és un desastre. Però (...) aquí ara els instituts;
hi ha programes de diversificació curricular, hi ha PQPI, hi ha
ALTER, hi ha PISE, hi ha batxiller, miri si n’hi ha d’itineraris.
Almanco aquesta llei marca i defineix quines són les trajectòries
de cada un. És que s’han inventat tantes coses, per exemple, jo
record també a darrera hora una còpia de Catalunya van ser les
competències bàsiques, les cèlebres competències bàsiques (...)
que marcava projectes de treball. Açò, a vostè que jo sé que li
agrada molt el llatí, Sr. Alorda, açò ja va ser a l’època de
Sèneca; Sèneca vostè sap que va dir aquella frase tan bona non
scholae discimus, sed vitae, és a dir que no educamos para la
escuela sino para la vida. I ho va girar, i va dir aquí educam per
a l’escola, no per a la vida. O sigui que és de l’època de Sèneca,

jo sé que a vostè li agraden aquestes i ho sap. Per tant, tornam
a coses que fa quaranta anys semblava que allò era el
descobriment d’Amèrica. Però en fi aquesta llei ho regula.

Després també m’ha dit de la religió. La religió, jo no és que
sigui molt defensor de la religió, la veritat, però és optativa,
continua essent optativa, no hi ha una obligació de seguir-la. I
a nosaltres tampoc no ens va fer molt de mal, no
l’adoctrinament de doctrina, sinó estudiar la història de
l’església. Vostè sap que la història de l’església està lligada
totalment a la història de la civilització cristiana en tota la
història d’Europa. Per tant, tampoc no ens va fer cap mal
estudiar el Concili de Trento, el Concili de Nicea, els concilis
tots aquests (...), una altra cosa és adoctrinar. I jo crec que la
història de l’església pot entrar ben bé als currículums perquè no
fa mal, al contrari, és una cultura general.

Quant al finançament. Li podria dir a vostès dins el
finançament també hi ha hagut un tema que és que el Ministeri
d’Educació intenta i intentarà poder tenir fons socials europeus
per posar en marxa aquesta reforma, o sigui que procurarà...,
perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Monerris, pot continuar, aquest debat és entre els grups
i la consellera.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

La Sra. Consellera sap com penso jo i estic segur que
comprèn perfectament que em dirigeixi als altres grups
parlamentaris. En fi, el que diem del finançament, que cercaran
tots els fons que facin falta per dur a terme aquest...

I l’última cosa ja, és que, Sr. Alorda, de FAES res. A la
FAES hi haurà allà el Sr. Aznar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

(...), nosaltres estam en el sistema educatiu que volem
reformar i que aquell que fa falta i com que creim que fa falta,
per açò feim aquesta llei que consideram que pot donar resultats
molt bons i acabar amb aquesta xacra que tenim de resultats,
que som a la cua europea i és la vergonya i nosaltres els darrers,
perquè jo estic empegueït de dir-ho perquè som professor... 
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(Remor de veus)

... i estic empegueït de dir ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor. Sr. Diputat, ha
d’acabar.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Ja? Bé, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Monerris. Contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Molt
breument. Em parlen de valors. Sr. Maicas, qui diu que
desapareixen els valors en aquesta llei? Per què presumeixen
vostès que no hi ha valors en aquesta llei? Açò és una suposició,
un tòpic que no és cert. 

Per què quan em parla de l’anglès només em parla de
l’aspecte o l’àmbit intelAlectual? És clar, és clar que sí que
aprendre una llengua enriqueix l’àmbit intelAlectual i l’ha
d’enriquir, però no ens enganem, també ha de servir per obtenir
capacitat per poder treballar. L’exemple del cambrer és com
menysprear un cambrer, la feina de cambrer és molt digna,
moltíssim. Quants d’alAlots nostres no acaben ni tan sols el quart
d’ESO i no troben ni una feina de cambrer per poder fer? Per
començar no tenen domini d’un idioma estranger i no hi poden
ni accedir. Açò és una realitat. El SOIB ens està dient que el
60% de les ofertes laborals exigeixen l’anglès. Però és igual,
siguin cambrers, netejadores de pisos, tot és molt digne, tots són
treballadors, i tots necessiten la major formació i enriquir
precisament el seu domini d’idiomes.

Però és que a part d’açò, a part del treballador, que tal
vegada no té un nivell com voldrien fer veure però que pot tenir
moltíssims -i té- moltíssims altres mèrits i moltíssimes altres
capacitats, també hi ha els emprenedors. Un emprenedor també
per sortir a fora a crear empreses necessita dominar la llengua
estrangera; per muntar una empresa dins el nostre país i atendre
gent de fora necessita dominar una llengua estrangera. Un
universitari, no un cambrer, per acudir a la universitat i per
cursar qualsevol carrera avui en dia ja a primer de carrera
necessita comprendre perfectament una llengua estrangera,
perquè amb el Pla Bolonya li donen assignatures en anglès o en
altres llengües. Els professionals liberals necessiten conèixer
llengües estrangeres, i açò és el que fa aquesta llei.

No em parli de consens. Ja els ho vaig dir l’altre dia: el Pla
Bolonya, tot el món docent hi estava en contra, època del Sr.
Zapatero. Governava l’esquerra en aquest país. No es va
escoltar ningú. Ara s’aplica el Pla Bolonya i sense un euro de
recursos. 

No em diguin que la llei anterior preveia la insularitat,
perquè açò no és ver. L’article 9 de la llei anterior, quan es
parlava de plans de cooperació territorial, deia: “El Estado
promoverá programas de cooperació territorial con el fin de
alcanzar los objetivos educativos de carácter general, reforzar
las competencias básicas de los estudiantes, favorecer el
conocimiento y aprecio por parte del alumnado de la riqueza
cultural y lingüística de las distintas comunidades autónomas,
así como contribuir a la solidaridad interterritorial y al
equilibrio territorial en la compensación de desigualdades.
Dos: Los programas a los que se refiere este artículo podrán
llevarse a cabo mediante convenios o acuerdos entre las
diferentes administraciones educativas competentes”. Açò és
el que diu la LOE. La LOMCE diu el mateix, manté el mateix,
i a més hi afegeix un nou apartat que diu: “En los programas de
cooperación territorial se tendrá en cuenta como criterio para
la distribución territorial de recursos económicos la
singularidad de estos programas en términos orientados a
favorecer la igualdad de oportunidades; se valorará
especialmente el fenómeno de la despoblación de un territorio,
así como la dispersión geográfica de la población, la
insularidad y las necesidades específicas que presenta la
escolarización del alumnado en zonas rurales”. Per primera
vegada, mateix article, LOE anterior, LOMCE, afegeix la
insularitat; abans no estava contemplada.

Per altra vegada diguin-me vostès la LOE, de totes les
avaluacions que preveu, una sola avaluació que es comuniqui
als pares, una sola. Es fan avaluacions i no es preveu cap
comunicació als pares i als mestres d’aquell nin o aquell fillet
en concret. La LOMCE per primera vegada diu que aquestes
avaluacions es comunicaran a tots els pares i tutors de cada
alumne i als centres, i es prendran mesures. Per què?, perquè no
anam a una cosa que no tengui resultats, anam a ajudar aquelles
persones concretes, no anam a cercar teoria, anam a la pràctica,
a aconseguir resultats. 

Mai cap llei no havia recollit un suport tan gran a l’atenció
a la diversitat, cap. No em diguin que s’ha reduït perquè no és
així. Cap llei no havia contemplat en moltíssims d’articles
l’atenció a la diversitat, ni una, no senyors, i açò ho veurem amb
els resultats i ho veurem amb els suports que hi haurà, perquè no
parlam de teoria, parlam de pràctica, no de grans teories i
filosofades, sinó de la vida real i d’ajudar les persones en
concret. 

No em parlin de centralització, no em diguin que es fan les
assignatures troncals sense més. Açò no és ver, la llei preveu
que les comunitats autònomes podran complementar els
continguts de les troncals, faran tots els continguts de les
específiques i tots els continguts de la lliure disposició..., ai, açò
mateix. Per tant no em diguin si els discrimina, no em diguin
que no tenen possibilitats. La llengua, el mateix; la llengua, la
comunitat autònoma prepararà el nostre currículum, i no hi ha
cap problema per part de l’Estat, i a l’alumnat se li dotarà, se li
ensenyarà, se li examinarà el creat per la comunitat autònoma.
No hi ha cap imposició, no hi ha cap limitació. Al revés. La
terminologia no és l’important, és el contingut, i la llei diu
específicament “amb la mateixa importància que el castellà i la
literatura castellana”, i açò...
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A vegades hi ha moltes lleis. Una vegada vaig sentir una
persona, en referència al TIL, que va dir “defens el TIL perquè
me l’he llegit”. Tal vegada haurien de dir “defensaré la LOMCE
perquè me l’he llegida”. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.2) Compareixença RGE núm. 9190/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre els
expedients disciplinaris dels instituts de secundària de Maó.

Passam al debat de la compareixença RGE núm. 9190/13, de
la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació
i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre els expedients disciplinaris als instituts de
secundària de Maó.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyors diputats,
comparesc avui per tal d’informar en relació amb els expedients
administratius oberts a tres directors dels IES Pasqual Calbó,
Joan Ramis i Ramis i Cap de Llevant, ubicats al municipi de
Maó, i de forma cronològica els pas a comentar la qüestió de la
qual tenc coneixement.

El dia 30 de juliol es reben a la Delegació de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats a Menorca tres escrits de
contingut jurídic calcats, és a dir, iguals, més enllà de petites
diferències d’estructura dels mateixos, remesos pels directors
dels IES Pasqual Calbó, Joan Ramis i Ramis i Cap de Llevant,
amb els corresponents registres d’entrada, on fan una sèrie de
manifestacions envers les instruccions del secretari autonòmic
d’Educació, Cultura i Universitats sobre l’aplicació del Decret
15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat
de llengües als centres docents no universitaris de les Illes
Balears.

L’òrgan competent per iniciar un procediment administratiu
taxat com és aquest correspon al director general de
Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans,
segons delegació d’aquesta mateixa consellera. Així es
procedeix a dictar resolució per la qual s’acorda iniciar
expedient disciplinari amb les següents consideracions
jurídiques: quant als fets, en concret quant als directors,
s’afirma: entenem que ells varen afirmar (...) que les
instruccions del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i
Universitats ultrapassen el marc del Decret 15/2013, introduint
innovacions reglamentàries fora de l’àmbit competencial d’unes
instruccions i que, per tant, constitueixen un acte administratiu
anulAlable. Després d’exposar la votació duta a terme pel consell
escolar els directors manifesten que el centre ha decidit no

introduir cap de les propostes d’esmenes presentades per l’equip
directiu.

Quina és la falta presumptament comesa per aquests
senyors? Les manifestacions efectuades pels directors en el seu
escrit de 30 de juliol de 2013, i tenint en compte la no aprovació
posterior del projecte TIL per part dels consells escolars, aquí
on ells van votar en contra, podrien ser presumptament
constitutius d’una infracció consistent en la desobediència
oberta a les ordres o instruccions d’un superior, d’acord amb
l’article 75.2.i) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, i amb l’article
137.1.t) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquesta infracció
pot donar lloc a suspensió de funcions i retribucions d’acord
amb l’article 96.1 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, i amb
l’article 140.b) de la Llei de funció pública. Les sancions que es
poden imposar per a les faltes molt greus vénen recollides i
estan d’acord amb l’article 141.1 de la Llei 3/2007, sempre
tenint en compte els criteris de graduació que preveu l’article
142, que són la intencionalitat, la pertorbació del servei, els
danys produïts a l’administració o la ciutadania, la participació
en la comissió o insubmissió, l’abús d’autoritat o la reiteració.

Quant a la normativa aplicable, el règim disciplinari és el
règim disciplinari del personal funcionari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que es regeix pel que disposa el
títol X de l’esmentada Llei 3/2007, de 27 de març, així com
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. El procediment disciplinari
aplicable està previst en el Decret 45/1995, de 4 de maig, pel
qual s’aprova el reglament de règim disciplinari de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Quant a les mesures cautelars, els he de dir que d’acord amb
els fets anteriorment exposats i atès que es fa necessària
l’aprovació del projecte TIL del centre i que el director del
centre podria haver, presumptament, haver comès una falta molt
greu tipificada a l’apartat i) de l’article 95.2 de l’Estatut Bàsic
de l’empleat públic, consistent en la desobediència oberta a les
ordres o instruccions d’un superior, i per tal de garantir
l’aplicabilitat del projecte TIL al centre i d’acord amb l’article
113 de la Llei 3/2007, de la funció pública de la CAIB, que
regula precisament la suspensió provisional com a mesura
cautelar durant la tramitació d’un procediment disciplinari que
s’instrueixi a un funcionari, les circumstàncies ho van
aconsellar.

Analitzant el perjudici descrit que pugui ocasionar al servei
públic la continuïtat del director del centre com a tal, va exigir
un judici de raó amb la finalitat que es perseguia i les
circumstàncies que concorrien, i per tant es va adoptar la mesura
cautelar de suspensió de funcions en els tres casos que ens
ocupen, precisament de conformitat amb els articles 112.2 i 3 i
145.3 de la Llei 3/2007, de 17 de març, de la funció pública
d’aquesta comunitat autònoma, es va preveure la suspensió
provisional de funcions i retribucions, llevat de les bàsiques i les
prestacions familiars per a fills o filles a càrrec seu, a partir del
dia següent a la notificació d’aquesta resolució durant la
instrucció d’aquest procediment disciplinari i per un període de
tres mesos.
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A partir d’aquí es va obrir un període denominat de fase
d’instrucció, en què l’instructor va efectuar o està efectuant les
indagacions i investigacions adients, i en el seu moment
proposarà una resolució.

Per tant, senyors diputats, en aquest moment processal en
què ens trobam, estam en període d’alAlegacions, i està previst
que aproximadament, quan l’instructor trobi, a final d’aquest
mes, principi de l’altre, hi podria haver una resolució definitiva,
i en cas de no estar d’acord pot ser objecte d’interposició de
recurs contenciós administratiu davant els tribunals pertinents.

Per tant, com veuen, tot és un procediment reglat i taxat, on
els representants polítics no hem de prendre cap decisió ni hi
hem interferit, perquè no podem i perquè no és la nostra funció,
i li garantesc que jo compliré la normativa vigent i seré molt
respectuosa amb la legislació i amb els drets i deures de les
persones, i com que estam en procediments administratius
reglats i taxats, des de la seva obertura i en la seva tramitació
admeten el control judicial, i açò és la garantia democràtica,
precisament, que tots els expedients poden acabar en un control
judicial, i açò és el que marca la llei en aquest cas i en tots.
Voler pretendre que la llei a dit un expedient, o es posi a dit un
expedient, és saltar-se aquesta normativa que precisament
garanteix la nostra Constitució, i no permetre ni deixar actuar la
normativa i les garanties més mínimes constitucionals existents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar? 

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

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. Bona tarda, senyors i
senyores. Gràcies, Sra. Consellera, per venir aquí arran de la
nostra petició de compareixença, una compareixença que es va
demanar poc després de ser expedientats els tres directors
d’institut de Maó. 

De llavors ençà diverses vegades ja hem tractat aquest tema;
no és la primera vegada aquí, ho hem fet també en el plenari i
diverses vegades en comissió, i el tractarem tantes vegades com
faci falta fins que els expedients disciplinaris estiguin arxivats,
els directors restituïts en els seus càrrecs i compensats
econòmicament, amb els interessos que pertoquin, pels salaris
que han deixat de percebre des que van ser suspesos de les seves
funcions i dels emoluments que els corresponien per elles, en el
benentès que tot açò pot ser compensat, però el que no es
compensarà ni es restituirà són els danys morals provocats a
unes persones i a les seves famílies, malgrat que quan hagi
finalitzat el procés puguin exercir, com vostè ha dit, les accions
legals que ells i els seus advocats trobin oportunes contra el que
pensen -cosa en la qual coincidim- que és un cas de
prevaricació.

Dia 3 de setembre va aparèixer -ja dúiem un mes
d’expedient- va aparèixer a la premsa de Menorca el següent
titular: “El Govern insta a actuar con la máxima celeridad para
resolver los expedientes”, tenc aquí el retall de premsa. En
aquell moment, com dic, ja feia un mes i tres dies de l’obertura
dels expedients. Ara ja fa dos mesos i 21 dies des que el Govern
va instar a actuar amb la màxima celeritat, perquè fa tres mesos
i 21 dies des que es van obrir els expedients, jo no sé si la
consellera n’és conscient. I açò jo crec que no es pot qualificar
d’una altra manera que d’ignominiós, perquè en lloc de fer açò
que pregonaven públicament a la premsa dia 3 de setembre en
realitat nosaltres som de l’opinió que s’està allargant
conscientment i premeditadament la tramitació d’aquests
expedients amb un únic objectiu, atemorir la comunitat
educativa, especialment els equips directius i els docents.

La conselleria ha estat llegint (...) d’expedients, que ja ho
han fet altres vegades i nosaltres ja ho sabem, però consideram
que aquests expedients, el seu motiu no és altre que coaccionar
des d’aquest estiu tots els sectors de la comunitat educativa,
perquè açò és el que ha fet; a part dels expedients s’ha
coaccionat als equips directius. També s’ha coaccionat al
professorat amb el descrèdit i amb les amenaces de llistes
negres a aquells que exercitin el seu dret a la vaga; s’ha
coaccionat als progenitors que donen suport als mestres i
professors dels seus fills i filles amb amenaces de llevar-los la
custòdia si no els portaven a classe els dies de vaga. Per açò
aquest expedient disciplinari no és més que una altra peça de tot
aquest procés.

Però, Sra. Consellera, jo també li dic que tot açò no està
donant cap resultat, i la crispació i els conflictes segueixen
instaurats als centres, i més ara que ja han començat a aplicar
aquest despropòsit pedagògic que és el TIL, que és del que els
directors es queixaven. Però el despropòsit no és només de la
normativa que es vol instaurar als centres sense cap tipus de
consens amb aquells que l’han d’aplicar, sinó que és també en
el conjunt de la gestió irresponsable d’aquest conflicte, de la
manca de negociació, de no saber ser a l’alçada de les
circumstàncies i en el conjunt de la política educativa que es
porta a terme en aquesta comunitat des que el Partit Popular va
arribar al Consolat de Mar.
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Com dic, el cas dels directors de Maó és un exemple clar,
s’obren uns expedients, com vostè ha dit, dia 31 de juliol, per
unes accions que s’han repetit en gairebé la totalitat dels centres
de les Illes i que varen ser qualificades de molt greus, per la
qual cosa s’ordenava, com vostè ha dit, la suspensió cautelar de
funcions i sous per un període de tres mesos. Però dia 25 de
setembre, el director general de Planificació, Infraestructures i
Recursos Humans, no l’instructor d’expedients, el director
general, aixeca la suspensió provisional de funcions docents,
però allarga la suspensió de funcions de directors i de sous fins
que finalitzi l’expedient, que pot ser fins a divuit mesos.

Dia 23 d’octubre, el Sr. Ramon Mestres i Vives, instructor
dels expedients, després de no donar resposta a cap de les
alAlegacions presentades, quan era en el seu termini, no van
rebre cap resposta les alAlegacions en el temps, comunica,
després, que canvia les determinacions dels fets i també de la
qualificació de les faltes, que en aquest cas ja no són molt greus
sinó que són només greus en dos casos i lleu en un altre cas,
però la suspensió de funcions continua, malgrat que en el cas de
la directora del Ramis únicament podia ser suspesa per deu dies,
perquè era presumptament al final una falta lleu i com a màxim
pot ser de deu dies, i encara continua, tres mesos i vint-i-un dies.

Demà passat, dia 23 de novembre, acaba el termini per
donar resposta al segon recurs de reposició contra la suspensió
cautelar que varen fer els directors, en contra d’aquest segon.
Avui és dia 21, la resposta l’ha de fer la conselleria, no
l’instructor, per tant, què pensa fer ara consellera? Pensen
allargar més aquests expedients que són de clara represàlia cap
uns docents? Pensen allargar la suspensió cautelar? Com és
possible que la mantenguin, com he dit, en el cas de la directora
del Ramis? 

Moltes gràcies. Res més, per ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, realment, dins
l’exercici de la política hi ha moments gloriosos, moments
interessants, moments mediocres i hi ha moments de vergonya,
i aquest expedient realment està dins el rànquing dels més
vergonyosos que haguem vist mai per part de l’ús del poder en
una democràcia. 

Ens ha dit que hi havia escrits i que aquests escrits... bé,
llavors ha resultat que el que es posava era desobediència d’un
fet a un moment, a un acte, per tant, aquests escrits entenc que
és una exposició de motius prèvia que ens ha donat, perquè
l’element era de desobediència, si no ho he entès jo malament,
a un superior. Estam parlant de faltes molt greus, vostès són
conscients que parlam contra discriminació per temes racials o
ètnics, assajament sexual, abandonament de servei, però de
tasques fonamentals, excés arbitrari d’ús d’autoritat que causi
un greu perjudici al servei, parlam realment de la ràtio màxima
que permet una suspensió immediata perquè estam davant casos
de consum d’alcohol i de substàncies estupefaents en l’exercici

del servei, posant en perill persones si no és que no és ni molt
greu, és greu.

Aquest tipus d’actuació es fa immediatament, i vostè ens diu
que és desobediència a un superior per no haver-se aprovat, els
consells escolars no aproven el projecte lingüístic. A quantes
escoles hi ha exactament el mateix supòsit, Sra. Consellera? A
quantes?

Realment teníem, li hem demanat... jo no he aclarit si ho ha
arribat a aclarir, que quan va sortir al butlletí aquella aprovació
i hi havia els tres instituts de Maó i el de Ferreries, en el mateix
butlletí, quan havia transcendit que eren quatre els expedients
que hi havia a la premsa i vostè ho va negar, no vàrem arribar a
aclarir quina era la diferència. Per què? Serà per què el Sr.
Monerris està en minoria? M’ho digui, per què? Per què hi ha
aquesta diferència de tracte entre uns i els altres en aquest fet?
N’hi ha molts més, només Alaior que també ha sortit a rotllo i
hi ha hagut algun tipus d’exemples, sinó a Mallorca i no ve de
la Inspecció, vostè mateixa ho diu, és el director general. Com
és que em diu que no hi ha cap intervenció política si tota la
decisió d’incoar l’expedient és d’un polític? En tot cas serà
justificada, digui’m que està justificat i ho valorarem, però la
decisió és política, no hi ha cap informe de ningú previ, o hi és?
Ens el passi. Jo veig una decisió política, afegesc, arbitrària. Ara
vostè em dirà, no, no, justificada, jo dic arbitrària, però política,
evident, evident.

Després, hi ha hagut algun tipus de treball per aclarir els
fets, etc.? Pareix que sí, perquè de la instrucció es deriva un
canvi absolut, absolut, de tot el que havia donat no ja lloc a la
incoació sinó les mesures provisionals que s’havien adoptat ipso
facto per la gravetat de l’assumpte, i giren tots els fets, que en
els expedients disciplinaris el normal és arxivar i tornar a obrir.
Bé, vostè diu que és el mateix, bé, en tot cas el mateix amb uns
supòsits absolutament distints. I, qui valida la suspensió i
l’aixeca? Qui? Sempre un polític. I em dirà que hi ha hagut un...
va dir que hi havia hagut un judici de raó per suspendre funcions
de director... un judici de raó, i quantes vegades s’hi ha trobat?

Vostè, de vegades, ens diu que hi ha precedents, no?, que hi
ha no sé quants precedents d’expedients disciplinaris, quants
n’hi ha hagut que es trobi un consell escolar, com el de
Menorca, que li digui que és aberrant? Quants de precedents?
Parli’m d’ençà que tenim competències, però fins i tot si sap un
cas de Guadalajara li admet que me’l digui de precedent, que
s’estudiïn els precedents i em digui quantes vegades a un
expedient disciplinari hi ha hagut un consell escolar d’un espai
gran que hagi intervengut perquè ha trobat que hi havia
mercantilisme dins l’expedient. Quantes vegades? Perquè els
altres que vostè em posa jo no he vist cap mena de manifestació
d’aquest estil, tal vegada vostè la coneix, vostè la coneix, perquè
és molt diferent. Ningú no li diu que no hi hagi expedients
disciplinaris, li diuen que no hi hagi persecucions polítiques a
persones i sobretot per enviar missatges, com ja se li ha dit
moltes vegades, d’amenaces i d’evitar o reconduir situacions.
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I ara el nou... ens confirmi una cosa que jo l’he sentida, però
realment aquest tema no l’he duit personalment i li agrairé que
m’ho confirmi, ja que tenim aquesta compareixença per parlar
precisament d’aquest cas, que ara el que se’ls retreu és haver
votat a un consell escolar d’acord que com a membres del
consell escolar trobaven que havien de votar, per no haver votat
d’acord amb les instruccions, més o menys explícites, de la
conselleria, és així? M’ho confirma? Perquè, quants de directors
hi ha que han fet això? Ho ha calculat quants n’hi ha? Jo en
conec, no li donaré noms perquè ara pareixerà que els duc a
monsieur Guillotine, no seré jo que duré a ningú a la plaça
pública, però que en conec molts de Mallorca en conec molts.
I li deman, quants en coneix vostè? Perquè ha estat una
instrucció que vostè mateixa... o és perquè no li han enviat una
carta? L’element, és la carta? Si el que ha fet exactament el
mateix que l’anterior li envia una carta, vostè el suspendrà ipso
facto durant tres mesos i llavors durant divuit mesos el tendrà
amb l’amenaça de l’expedient, però si no li envia cap carta que
facin el que vulguin? 

Jo una de les primeres que em varen comentar que li havia
dit que no aprovarien en el consell escolar aquesta proposta la
varen telefonar i li varen dir que quedàs de directora, que
quedàs, per favor, era abans, era al principi això, això era el
principi que pareixia que les coses anirien d’una altra manera,
pareixia que anirien d’una altra manera.

Quants n’hi ha? Però sobretot tornin enrere aquest desbarat,
Sra. Consellera. Han aplaudit ara l’error de la Sra. Riera quan
vostè ho ha dit i ho ha dit el Sr. Bauzá que és un error, els han
aplaudit, els han aplaudit. Home, aquest és molt més greu, per
descomptat, aquest és d’una dimensió realment olímpica, però
tornin enrere, demanin disculpes, diguin que s’han errat, que va
ser un rampell, home, un rampell continuat, però tornin enrera
perquè aquesta idea que qualsevol que faci el que han fet
aquests directors tendran aquesta reacció i és només perquè ho
diu la llei, realment és per no tornar a intentar ser director de
cap escola de les Illes Balears, a no ser que tenguin bo, a no ser
que tenguin bo amb la conselleria. És això el que pretén? 

D’això és el que em deia de la LOMCE que tenguin
autonomia els directors? Si no poden fer ni en el consell escolar
el que pretenen i argumentin, si no què han de ser una persona
que digui el seu cassette allà, el director és el que du el cassette
del poder dins l’escola? Per l’amor de Déu, empoderem la gent,
donem-los autonomia, persones preparades que tenen criteri,
que tenen idea i que ara mateix tenen la legitimitat d’haver estat
aprovades per un consell escolar.

Per tant, jo crec que aquí l’únic que és digne és tornar enrere
i ens agradaria molt sentir-la que realment hi repensarà, no ens
digui avui que ho llevarà, ja no li deman tant, sinó que ho
pensarà i acabem la comissió ràpidament i ho vagi a estudiar a
la conselleria, perquè mantenir-se amb el mantenella no
enmendalla en aquest tema tan greu realment ens perjudica no
ja a vostès i al Govern i a la percepció del mateix partit, jo crec
que ens perjudica a tots com a societat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats. Gràcies a
la consellera per assistir a aquestes tres compareixences i al seu
equip que l’acompanya.

Sra. Consellera, la Llei de funció pública varen sortir 40.000
persones al carrer i un diputat va votar en contra, i ara resulta
que és constitucional. Vàrem haver d’escoltar, per part de
l’oposició, tota classe d’insults, coaccions, dient que era una llei
anticonstitucional, que no era una llei constitucional, i ara
resulta que és constitucional. Avui mateix ha sortit que el fiscal
exculpa el Govern de la mort d’Alpha Pam i acusa les quatre
entitats querellants d’actuar per motius polítics, vull dir, i varen
demanar la dimissió del conseller de Sanitat.

Per tant, jo crec que l’oposició agafa un tema, el matxuca i
després ens adonam que aquest tema tanmateix no té coherència
i simplement és demagògia. I ara li ha tocat el tema dels
expedients dels tres directors. Un expedient, vull recordar, que
és un acte administratiu i aquest acte administratiu, que en
temps del pacte també es va utilitzar i també varen obrir
expedients a aquells funcionaris que no seguien, que no seguien
les lleis orgàniques o que no seguien l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, ara ells ho utilitzen políticament, i fins que no
acabi ho continuaran utilitzant políticament i a cada... hi haurà
proposicions no de llei, hi haurà compareixences, hi haurà
preguntes perquè a ells això els encanta, vull dir, els encanta i
fins que no s’aturin d’una altra manera, idò, no canviaran.

Senyors i senyores diputats, som davant d’un procediment
administratiu, un procediment molt regulat tècnicament, un
procediment garantista, un procediment, que com ha dit la
consellera, una vegada esgotada la via administrativa es pot
acudir a la via judicial. Per tant, jo no crec que cap funcionari
vulgui posar en perill la seva plaça de funcionari sabent que
després de la via administrativa hi ha la via judicial. No crec que
comencin cap instrucció sabent que després hi ha una via
judicial. 

És impensable, torn a repetir, que en aquest context pugui
existir arbitrarietat. Em molesta molt sentir que diputats
d’aquesta cambra parlen d’arbitrarietat d’un funcionari, em
molesta molt, moltíssim, perquè crec en els funcionaris, i que
pugui haver-hi motius polítics que fomentin l’obertura d’aquests
expedients. És inconcebible, una persona que coneix que són els
funcionaris i que creu en els funcionaris i en el cos d’inspecció
li molesta moltíssim que diguin aquestes coses dels expedients
i dels funcionaris que han estat instructors. 
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Ja ho vaig dir en el Ple, però ho torn a repetir, no crec que
entri dins les nostres funcions de control del Govern demanar
que aquest o aquell procediment administratiu tengui aquest o
aquell resultat, entre altres motius perquè ni el mateix govern ho
pot fer, si ho fes no puc dir la paraula, perquè vàrem dir que no
diríem segons quines paraules en aquest parlament, però si els
fessin cas, si el Govern de les Illes Balears fes cas a l’oposició
estaria incomplint la separació de poders.

Senyors i senyores diputats, parlam d’un procediment
sancionador el qual es tramitat per un instructor, per un
funcionari independent i aquí, per segona vegada, perquè ja ho
vaig fer en el Ple, vull demanar el màxim respecte a aquest
funcionari instructor. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats.
Compartesc, Sra. Aguiló, el que ha dit vostè perquè quan s’ha
vist, vostès s’imaginin, el Partit Popular, hi ha canvi de Govern,
vostès guanyen les eleccions, alternança política, que el Partit
Popular a cada expedient que vostès obrin, perquè sabem que
varen obrir molts i segurament n’obriran en el futur, els fa tot el
que estan muntant vostès aquí, que és d’una irresponsabilitat
terrible. 

Sra. Rita, sembla vostè l’advocada dels directors i vostè és
una política, no hi ha res pitjor, per als que som advocats que
hem exercit durant molts anys i sabem com funciona la justícia,
no hi ha res pitjor precisament per les persones que estan
immerses en un procediment sancionador penal de qualsevol
tipus de sancionador, des del més petit que és l’administratiu
fins el més gran que és el penal, que un polític es mescli enmig
i el tregui a la palestra, a aquella persona li fa tant de mal, posa
tant contra la paret els tres directors amb la seva actuació i amb
l’actuació de tota l’oposició que és terrible. Fan una pressió
sobre el sistema democràtic d’objectivitat de la prova,
d’independència de la instrucció i de la garantia judicial que
marca el nostre sistema democràtic, perquè tot això és com un
jutge penal, imagini`s que aquí començam a sortir pels diaris,
començam a parlar si aquest és innocent, el condemnam, el
salvam abans que es practiquin proves, no troba vostè que es
causa molt de mal a aquesta persona? Perquè a vegades, fins i
tot, per voler, per fer-ne una arma política se la perjudica
terriblement.

Jo diria que vostès amb la seva actuació han perjudicat
l’honorabilitat d’aquests directors molt més del que hagués fet
un expedient silenciós, rigorós, amb totes les garanties i amb
totes les defenses judicials a posteriori. Jo ho crec així, perquè
crec en els procediments, crec en la garantia de la llei i crec en
la democràcia i en la separació de poders i quan a una cambra
s’entra a debatre un expedient de persones concretes se les
perjudica terriblement, i li dic amb el cor a la mà, perquè jo no
vull ni per als directors ni per a ningú que se li doni la publicitat
que vostè ha aconseguit per a ells, i vostè els ha posat a la
palestra i ha fet que molta gent els defensi, però que molta altra
gent els critiqui, i açò ho han aconseguit vostès tot sols. Perquè

si deixen actuar, açò és com la justícia, la justícia penal o de
qualsevol tipus, si la deixen actuar de forma rigorosa, silenciosa,
amb professionalitat fa la seva labor. Quan vostès pretenen la
resolució d’expedients dins un parlament, convertint el tema en
polític, perjudiquen moltíssim, però moltíssim. 

Em mescla de nou el TIL i el despropòsit pedagògic, es
posin d’acord dins el seu partit, açò el primer, perquè resulta
que ara surt una tendència que ja no ho considera tan
despropòsit pedagògic, es diu que es derogarà i altres membres
del partit seu diuen que no. Jo li diré que enmig del carrer m’ha
aturat gent del seu partit i m’ha dit que no compartien el criteri
de segons qui de vostès, perquè... i m’han aturat i m’han dit,
aquesta esquerra, Sra. Consellera, divendres sense anar més
enfora, em varen dir aquesta esquerra no ens representa, com ha
tornat, i jo no els he votat mai a vostès, però defens el TIL. I açò
m’ho va dir un votant d’esquerres. 

I no rallàvem del TIL, però com que vostè ho ha mesclat li
ho dic.

I no es posi nerviosa que l’instructor fa la seva feina i per
contestar als directors no som fora de termini, encara som en
termini per contestar les darreres alAlegacions. I sobretot li dic
una cosa, i per què jo no he entrat tant com vostè si la
instrucció, si ara diu açò, si ara diu allò? Perquè no és legítim,
s’ha de deixar actuar dins l’estat de dret, a vostè li semblaria que
a una persona que la processin penalment surti enmig de la
cambra, anem a avaluar casos, anem a jutjar-los, sense que hi
hagi res? Ai!, a aquest li demanen açò, ara l’interroguen, és
culpable, què ho fem? Ens posem a analitzar, troba vostè que
açò és bo? Jo crec que no, jo crec que no, hem de respectar,
deixar actuar la justícia, perquè al final el poder judicial és la
garantia de tot açò, precisament per açò tot pot acabar als jutjats,
perquè ells són la garantia de les actuacions en democràcia. La
garantia no és aquest parlament, la garantia d’una actuació
processal no és aquest parlament, aquest parlament pot ser
garantia de moltíssimes altres coses, clar que sí, de llibertat, de
poder dir les coses, però garantia de procediments
administratius i sancionadors no és aquest parlament, la darrera
garantia són els jutjats, com és normal i com és legítim a un país
democràtic.

I per açò no entr tant jo a debatre, perquè jo no els vull cap
mal a aquests tres directors, per açò no hi entr, perquè jo no vull
que surtin a la palestra cada dia, perquè hi ha gent que els diu,
açò ha provocat, que han fet vostès, s’ho mereixen altres, no, no
s’ho mereixen, i açò no s’ho mereixen cap d’ells, no es
mereixen que dins l’opinió pública hi hagi un debat d’aquest,
perquè igual que hi ha gent que els defensa hi ha altra gent que
no els defensa. I jo crec que el millor per a açò és deixar actuar,
deixar la instrucció, no s’ha fet res que no fos reglamentari.

I ja li he dit, són tres casos que no n’hi ha cap més, de
registres d’entrada, no n’hi ha cap més i no s’ha fet res que no
s’hagués de fer i deixi actuar els organismes pertinents, que crec
que és el que s’ha de fer.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo li diria a la Sra.
Consellera que no vulgui baratar les responsabilitats d’on són,
no ens doni a nosaltres la responsabilitat del cas, perquè la
responsabilitat és tota seva, els que van obrir els expedients són
vostès i ara no vulguin rentar-se les mans i donar-nos a nosaltres
la responsabilitat d’aquest tema. I jo no he dit res que no hagi
sortit pel diari, perquè açò és públic i notori, açò ha sortit tot
pels diaris i no vam ser nosaltres els que ho vam dir. Si ens vam
assabentar per sort, hi ha premsa en aquest país, si ens vam
assabentar d’aquest tema va ser pels diaris, perquè ho van dir els
propis directors, no ens acusin a nosaltres ara de perseguir
notícies perquè no som nosaltres, em sap molt de greu.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Per altra banda, el que m’estranya més també és que aquí hi
ha altres diputats que són menorquins i que, en canvi, no hagin
estat prou valents de parlar aquí en aquesta comissió i donar la
seva opinió i la rèplica que tenim. En fi, jo pensava que seria
així, pensava que serien altres diputats els que parlarien aquí del
tema, perquè el coneixen en profunditat.

Crec que el Parlament és un lloc per debatre de qualsevol
tema i aquest és un altre tema i aquest és un tema polític, i no
digui vostè que és àmbit administratiu perquè aquest és un tema
polític, hi ha hagut i hi ha funcionaris de la pròpia conselleria
que també ho han dit així, funcionaris de vegades jubilats, per
a no tenir després la responsabilitat, sí, senyor, aquí funcionaris
inspectors ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un poquet de silenci, per favor. Senyors diputats, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... ho han dit clarament, aquest és un tema polític.

Crec que un dels efectes, precisament, beneficiosos de la
democràcia és gaudir de la igualtat davant la llei i nosaltres
continuam pensant que en aquest cas no s’actua d’aquesta
manera, no s’actua amb igualtat, no s’han tractat igual aquests
tres directors que la resta de directors de les Illes Balears. I en
democràcia també un ha de saber per què se l’acusa i en aquest
cas no s’acaba de saber ben bé i aquí no s’ha acabat d’aclarir.
S’han dit diverses coses, unes per uns escrits que són calcats;
uns altres, per unes manifestacions; uns altres, per
desobediència; uns altres, per haver votat en contra. Tenim
multitud de qüestions que m’agradaria que s’aclarís d’una
vegada per què es va expedientar aquests directors. Em digui,
Sra. Consellera, per què se’ls va expedientar? No em llegeixi
una altra vegada un paper que ja coneixem i s’ha filtrat a la
premsa i hi és; per què s’ha expedientat? Perquè en aquests
papers, els quals ja són dos, no queda clar, no queda clar.

Perquè no és normal, o no sé si a vostè li sembla adequat,
em respondrà a veure si es pot baratar la determinació dels fets
i la qualificació a la meitat d’un expedient. Jo no sé què
significa açò. De què se’ls acusarà al final? Que es tornarà una
altra vegada, al final acabarà en lleu, com acabarà aquest
expedient a mesura que passen els mesos?

Bé, aquest expedient ha estat, per tant, irregular al meu
mode de veure, des del principi, vostès haurien pogut anar
directament al gra simplement fent el que es fa en aquests casos
si alguna cosa li molesta, que és obrir un expedient informatiu
i després s’hagués pogut fer un expedient sancionador si sortien
d’aquest expedient informatiu les causes, però no, açò no ha
estat. I ara el que crec és que no saben què han de fer amb ell i
és probable que acabi amb una simple amonestació, perquè els
arguments trob que no se sostenen, que donen; i jo em deman:
per què no va començar d’aquesta manera, amb una
amonestació, amb un expedient informatiu?

Però no, no han anat ací les coses, vostès necessitaven uns
caps de turc per atemorir la resta d’equips directius. I açò crec
que no ha donat els resultats esperats, sinó que és a l’inrevés,
que ha estat un dels detonants d’aquest conflicte, s’ha afegit al
conflicte, un conflicte del qual ara ens acusen a nosaltres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Però que no té altres culpables -si, senyora presidenta-, que
vostès mateixos, per la seva inflexibilitat, la irresponsabilitat.

Comparar aquest cas amb trenta expedients de temps passats
els quals no sabem ni de què van, vostès que és que no
expedientaran ningú més, que si qualcú hi arriba tard no
l’expedientaran o si qualcú està de baixa sense necessitar-ho, no
l’expedientaran, o què passa, què és que ja no pensen
expedientar ningú? Doncs açò tampoc no és normal.
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Crec que vostès són el Govern de la repressió i no de la
llibertat, ni tampoc el de l’autonomia de centres. El Govern que
ataca els drets fonamentals ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi ja, diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... de la democràcia, com en aquest cas no és un govern -i ja
acab-, no és un govern de llibertat.

Consellera, jo no vull finalitzar aquesta intervenció sense
fer-li una pregunta clau: quan pensen finalitzar l’expedient? Un
expedient que s’allarga, com he dit, de manera conscient i
premeditada. Nosaltres li demanam, una vegada més, que arxivi
aquest expedient i la restitució de les funcions de directors
d’aquestes tres persones. I nosaltres no li hem fet mal, no, el mal
els ho han fet vostès, perdoni, obrint aquest expedient
innecessari i polític.

Adéu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar ja, Sra. Diputada. Gràcies.

Pel Grup Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fan por, Sra. Consellera, aquest
reverenciar el poder, que tothom ha de callar faci el que faci,
això no és democràtic, això fa por. Vostè em diu que és un
procediment garantista perquè veu una cosa, pren una decisió i
suspèn una persona tres mesos de director, del sou, i l’envia a
galeres perquè ho sàpiga tothom que l’envia a galeres, repassi
qui transmet l’estigmatització dels directors amb un expedient
disciplinari, i a això li diu garantista? Vostè ha utilitzat la
paraula garantista? Jo li dic un abús de poder però com un
temple, en el qual totes les persones de bona fe, un temps els
liberals els primers de tots, un temps els liberals els primers de
tot, això ara ja d’ençà que es casaren amb els conservadors,
doncs ha passat això, però els primers haguessin fet una reacció
de dignitat com la que intentam tenir la resta, però no
d’esquerres, ni..., persones de bona fe.

M’ho ha dit, m’ho ha dit, Sra. Presidenta, consellera, però
com que faig comptes agafar-ho li deman que ho torni dir: la
novetat, del que no hi ha precedent, és a dir, el que identifica
aquests casos és la carta; el que fa que aquest cas sigui de tres
directors i no de tota la resta és la carta? No hi ha altra gent que
li hagi enviat una carta, en el registre d’entrada no hi ha res, és
la carta, idò? Vostè quan veu la carta diu: espera aquest, a veure,
espera aquest..., perquè després sí que vigila què fan, perquè no
és a la carta que aproven el consell escolar, és després; després
fan coses que ha fet moltíssima més gent, però no de ser al
registre d’entrada, no està en el registre d’entrada. I què li deien,
què li deien? Que s’havia excedit de les instruccions i eren
anulAlables. Bé, podem opinar si és motiu d’amonestació, li ha

dit el Tribunal, se’ns ha dit que hi ha gent que diu -sí, sí, el
Tribunal ha anulAlat les instruccions, clar que sí. Com què no?
Les ha suspeses, i vostès les han anulAlades, perquè, per
aplicació de la llei ho han ficat dins el decret llei.

(Remor de veus)

En tot cas, era anulAlable i els ho han suspès. Molt bé, els
varen advertir d’això i vostè els penalitza per això. Perquè tota
la resta ens ha quedat clar, la resta és cercar el motiu, és igual si
n’hi ha mil que han fet exactament el mateix, no han enviat la
carta, no han enviat la carta, no li han dit al Sr. Estarellas: alerta,
què has fet. Això, aquí, aquí. Idò, sí, senyora, cada vegada que
ens trobem un cas de represàlia, amb falta molt greu, suspensió
i estigmatització, ens trobarà davant i el durem a aquesta casa i
el durem arreu. Per què creu que surten camisetes en defensa?
Perquè ho diu el Consell Escolar. I vostè diu que ha trobat una
o dues persones i no sé què li han dit? Jo n’he vistes 100.000 al
carrer, només a Mallorca, 120.000 que li han dit una altra cosa.
I un dels detonants, com molt bé s’ha dit, és el cas de Maó, per
dignitat d’un país, sí, senyora. No ho ha entès? No, vostè no ho
entén!

I m’ho compara amb els expedients disciplinaris! Miri, jo
una cosa que sempre he procurat fer és votar a favor dels
expedients d’infraccions, disciplinaris, ho pot consultar, sempre
que hi ha hagut governs del PP, del PSOE, d’allà on sigui, on he
participat en òrgans colAlegiats és: escolta, si hi ha un expedient
disciplinari, que sí, hi ha una instrucció i hi ha una cosa
condreta; he obert expedients disciplinaris a personal, no és fàcil
això, no és fàcil, ho has d’analitzar, ho has de dur bé, mai no hi
ha hagut cap polèmica d’aquest estil, jo no en conec cap. I li
assegur i li jur que si un dia s’obri un expedient disciplinari i el
PP diu que és per represàlies polítiques m’ho tornaré mirar, no
diré ..., no ho va fer..., el Sr. José María García deia que els
acomiadaments que es produïren precisament quan va canviar
el Govern, eren per motius ideològics, i es va canviar i es va
haver d’expressar i es va haver de mirar qui hi havia i qui no, i
com s’havia fet. Jo, si m’ho torna fer d’aquesta manera, ho
tornaré mirar, clar que sí, clar que sí. I estaria empegueït de no
fer-ho.

I el que li diria a vostè és que ho miraré, però això ho pot dur
a Lluc, perquè aquesta actitud que vostè té que, ah, no!, el meu
director general ha dit a aquest tres, perquè m’han enviat una
carta, els ho dic i a la resta, això no és política, això és a les
lleis; no, això no és a cap llei, és que no hi ha cap llei escrita que
consenti aquesta cosa, i li dic i jo li dic per aquest nom
“arbitrarietat”, i contra això, que existeix, a l’administració
pública existeix l’arbitrarietat, és per això que hi ha lleis que ho
diuen i em sorprèn ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, acab, Sra. Consellera.

... que el que diu que hi ha funcionaris que adoctrinen, que no
fan feina, que fan dictadures, que no fan el que han de fer, però
a mils, a mils, llavors em surti que no pot ser mai que n’hi hagi
un que s’estigui excedint perquè li estan posant una pistola al pit
i el director general li ha obert expedient sense consultar-lo. A
això se li diu abús de poder, se li diu desviació de poder, se li
diu prevaricació.

I aquí, clar que ens trobarà davant, perquè amb un element
com a mínim de caràcter, de drets civils, sempre hi ha d’haver
una presumpció d’actuació per part d’una cambra democràtica.
I crec que farien bé de repensar-s’ho, és molt greu el que fan i
és una degradació dels sistema que em sorprèn que ho dugui
amb aquesta alegria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Em sorprèn molt, jo creia que érem aquí
al Parlament, que hi havia diputats i que no hi havia jutges,
consellera, em sap greu, perquè ja resulta que..., ja han dit que
un funcionari ha prevaricat, sense, vull dir, no ho sé, els veig
jutges, en lloc de diputats els veig jutges, em sap molt de greu
però és aquesta la impressió que tenc.

Jo sí que he assistit a professors que sí han obert expedients,
sí que assistit, sí, però no com a política evidentment, és a dir,
com a representant d’un sindicat, amb l’advocat. Com ho hem
fet? Doncs, presentant les alAlegacions i seguin el procediment
administratiu i no ha vengut a cap parlament...

(Se sent de fons el Sr. Alorda i Vilarrubias que diu: “i els
havien suspès així?”

I els havien suspès així, clar que sí, clar que sí, clar que sí,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, senyors diputats, no entrin en diàleg, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... i no només això, i no només els havien suspès de sou, és que
amb la suspensió cautelar els prohibien anar a la llista d’interins
de tal manera que l’any següent es quedaven sense feina. Vull
dir, clar que sí, clar que sí, però evidentment es va seguir tot el
procediment...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, senyors diputats.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... es va seguir tot el procediment...,

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, vostè es dirigeixi a la consellera i així no
aixecarà susceptibilitats i els diputats la deixaran continuar.
Moltes gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, és a dir, bé. Sí que he assistit a docents que se’ls ha
obert expedients disciplinaris i mai no se m’havia ocorregut,
mai en la meva vida se m’hagués ocorregut venir aquí al
Parlament i utilitzar aquests expedients disciplinaris com a arma
política, com es fa en aquest moment.

Per tant, Sra. Consellera, el Grup Parlamentari Popular no li
demanarà si es va obrir per una carta, si es va tancar per una
carta o el que sigui, perquè consideram que això correspon
només a l’instructor i és l’instructor qui, després, amb les
alAlegacions i amb les propostes, etc., ja farà el que hagi de fer
l’instructor. No volem que aquest parlament interfereixi dins
cap procediment administratiu.

El Grup Parlamentari Popular està a favor de la
independència dels funcionaris i el Grup Parlamentari Popular
demana, i això sí, de tot cor, a l’oposició que deixi d’utilitzar
l’educació com a arma política.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Li contesta la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. El primer
que hem de ser és rigorosos amb els termes que empram, no hi
ha hagut cap tribunal que hagi anulAlat cap instrucció, i vostès
són juristes i ho haurien de saber, per tant ésser rigorosos quan
rallam en aquest parlament.

Miri, vostès no és que hagin suspès per tres mesos, quan
vostès governaven, és que han suspès per tres anys, i a interins
els han privat i els han llevat de la llista d’interins; ara, açò està
molt bé.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Perdoni, jo no l’he interromput a vostè. Molt bé, gràcies.
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Els expedients que han oberts vostès, per què no hi ha hagut
polèmica? Perquè han trobat a l’oposició un partit responsable,
tal vegada precisament per açò no hi ha hagut polèmica. Qui els
ho havia de fer la polèmica? Vostès formaven un pacte i tots
vostès governaven i només tenien el Partit Popular a l’oposició,
tal vegada ens hem de plantejar si el Partit Popular és un partit
responsable quan és a l’oposició i respecta precisament les
normes establertes.

Em ralla de persones de bona fe. Què és que si una persona
pensa diferent de vostès ja és una persona de mala fe? Només,
vostès s’erigeixen en els únics valedors de la veritat, no hi pot
haver ningú que pensi diferent. Què poc democràtic que és açò.

Miri, Sra. Rita, cadascú tendrà la responsabilitat que tendrà,
però la responsabilitat d’haver fet política amb aquests
expedients i amb aquestes persones és de vostès, perquè aquí, a
un parlament, es pot debatre qualsevol cosa, qualsevol, però
pensi a qui perjudica. Nosaltres creim en els expedients
meticulosos, rigorosos i amb serietat, no a muntar un circ
precisament per guanyar vots en base a les persones. Jo crec que
sí que tothom sap de què se l’acusa, vostè entra aquí,
efectivament, com diu la Sra. Aguiló, a fer d’advocadessa, a
interpretar, a jutjar, a analitzar, no hi ha res pitjor, pitjor, per a
la independència en la valoració, no només administrativa, sinó
judicial, que un polític entri a fer valoracions polítiques i entri
a analitzar cada document i el valori i entri a fer valoracions
jurídiques sense cap sentit, no hi ha res pitjor. I crec que en açò
coincidirien molt de juristes, moltíssims.

Fins i tot s’atreveix a dir-nos el que hem de fer. O sigui, què
hi ha més antidemocràtic que aquí ens digui, no, primer havien
d’haver fet un expedient informatiu i després un disciplinari?
Açò és garantia de les lleis, vostè diu a una cosa tan seriosa com
és el dret sancionador el que s’hauria de fer? Açò ve reglat, punt
i final, ve reglat, i vostè, ni jo, ni ningú no som ningú per dir el
que hem de fer, però vostè aquí ho diu; o sigui, aplica el dret
disciplinari segons la seva conveniència, segons el moment que
vostè creu oportú i després em ralla de lleis i de democràcia.
Açò és propi de règims dictatorials, perquè la garantia de la llei,
la llei s’aplica a tothom i quan un vol canviar i manipular la llei
com ell vol que s’apliqui, açò és propi de règims democràtics.

I aquest govern, aquest govern creu en la llibertat, però no
en la llibertat de predicar, és molt fàcil predicar i fer teoria, en
açò són uns experts, la llibertat que s’aplica, no la que es ralla,
la que s’aplica, perquè rallar és molt fàcil, donar exemple és
molt difícil, rallar dels altres molt fàcil, ara quan vostès
sancionen amb tres anys una persona els lleven la capacitat de
ser interins per sempre, açò és molt fàcil, açò està molt ben fet,
què ha de fer el Partit Popular? Fer com vostès, no respectar els
procediments i entrar a sac a partir d’ara a cada cosa que facin?
Ho analitzin vostès quan governin el dia de demà. Troba que
açò és legítim? No ho és i no és propi de la democràcia. Per
tant, el que li dic sempre, teoritzar és una cosa, viure i aplicar la
realitat una altra molt diferent. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

II.3) Compareixença RGE núm. 10038/13, solAlicitada
pel Grup Parlamentari Socialista, de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre
la situació del sistema educatiu a l'illa d'Eivissa.

Passam al debat de la compareixença RGE núm. 10038/13,
de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, solAlicitada
per quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per
tal d’informar sobre la situació del sistema educatiu a l’illa
d’Eivissa.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Comparesc avui per tal d’informar en relació al sistema educatiu
de l’illa d’Eivissa i per entrar en matèria, passaré a comentar el
següent. El pes de l’educació pública a Eivissa és molt
important, amb un 84% de l’alumnat matriculat a aquest règim
d’escolarització. El CEIP està preparant informe de la situació
del sistema educatiu a l’illa d’Eivissa i està previst donar-lo a
conèixer dins el mes de desembre.

En relació als centres educatius públics, Eivissa és l’illa més
densament poblada en el conjunt de les Illes Balears, superant
la densitat de Mallorca i molt per damunt de la densitat de
Menorca i Formentera. A dia d’avui el creixement de la
població de tots els municipis resulta més moderada
evidentment que els quadriennis anteriors. És especialment
significativa l’evolució de la població en els municipis de Sant
Josep i Santa Eulàlia, que encara mantenen i segueixen
mantenint un alt creixement. 

Les ràtios a l’illa d’Eivissa són altes a tots els municipis, tret
del de Sant Joan que està molt per baix dels màxims establerts.
S’ha produït un increment dels centres educatius, tant a les
escoletes, com CEIP, com IES. El municipi que en l’actualitat
més ha incrementat els centres educatius ha estat Sant Antoni,
amb tres centres nous: IES Sa Serra, CEIP Sant Antoni i una
escoleta.

En relació a les infraestructures existents a Eivissa, podem
dir que hi ha 10 escoletes públiques, 52 centres, 34 CEIP, 10
IES, 5 centres concertats, 3 centres privats, 2 d’estrangers, 5
centres de règim especial, l’Escola Oficial d’Idiomes,
Conservatori de Música, educació artística i 2 CEPA, 1 CEP i
1 camp d’aprenentatge.

En relació a l’alumnat podem dir que Eivissa compta amb
18.513 alumnes; 11.295 d’educació infantil i primària, 4.691 a
l’ESO, 1.230 de formació professional, 751 a grau mitjà i 479
a grau superior i 1.297 a batxiller.
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Quant a l’alumnat NESE, dir-los que els municipis de Santa
Eulàlia i Sant Josep no tenen aules UEECO a secundària, ja que
els seus alumnes es mantenen excepcionalment a les aules de
primària o es reparteixen entre la resta de municipis. A
secundària l’IES Balàfia del municipi de Sant Josep,
complementa la falta d’aules UEECO del municipi de Santa
Eulàlia. Destaca el nombre de 1.480 alumnes NESE, 225 NE i
1.255 entres altres NESE. És evident que cal continuar
potenciant i ampliant els recursos destinats a aquest alumnat.

En els municipis de Santa Eulàlia i Sant Josep no disposen
d’aules UEECO, secundària i els seus alumnes es mantenen
excepcionalment també a les aules de primària, o es reparteixen
entre la resta de municipis. El municipi de Sant Joan no té aules
UEECO a primària i a secundària l’IES Balàfia rep alumnes del
municipi de Santa Eulàlia.

En relació al professorat, dir-los que disposam de 1.843
professors, 784 a educació primària, 29 CEPA, 916 a educació
secundària i batxillerat, 84 a règim especial i 30 a serveis
complementaris.

En relació a les infraestructures, a dia d’avui es construeixen
2 nous CEIP, Sa Bodega i CEIP Es Pratet, en el municipi
d’Eivissa. En el municipi de Santa Eulàlia s’amplia el CEIP
Santa Gertrudis i és en procés poder comptar amb un segon IES,
l’IES Quartó del Rei. En els municipis de Sant Joan i Sant
Antoni no es manifesten necessitats de centres nous i en aquests
moments acollim alumnes d’altres municipis, Sant Joan, per
exemple, acull alumnes de Santa Eulàlia i Sant Antoni de Sant
Josep. En el municipi de Sant Josep, en el nucli de Cala de Bou,
hi ha un alt creixement demogràfic i s’estudia, juntament amb
l’ajuntament, la possibilitat de la creació d’un nou centre
educatiu. 

Obres que tenim en procés actualment i per un import de 15
milions d’euros són el CEIP Sa Joveria d’Es Pratet, ampliació
de Santa Gertrudis, CEIP Sa Bodega, IES Quartó del Rei i les
aules modulars la majoria de les quals que s’ha llevat.

Per finalitzar, vull comentar que donat l’increment
d’alumnes en els menjadors escolars dels centres públics, s’han
obert 3 nous menjadors escolars per poder complir amb la
demanda existent.

Com sempre, tot és millorable, però estam raonablement
satisfets del funcionament del sistema educatiu a l’illa
d’Eivissa, tot i que som coneixedors de les dificultats existents
que per altra banda sempre han existit en el sistema educatiu, ja
sigui a Eivissa o a una altra banda. Per tant, fem feina perquè les
problemàtiques que es puguin donar es solucionin i com sempre
dic, les necessitats són ilAlimitades, però els doblers no. Per tant,
hem d’actuar en funció de les prioritats i així ho fem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal de què els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si

volen una suspensió de la sessió o si podem continuar? Podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada
Esperança Marí i Mayans, per un tems màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Bé bona nit a tothom, bona nit
consellera. En primer lloc i abans d’entrar en tema i de parlar de
la situació a Eivissa, deixau-me manifestar i perquè quedi en el
Diari de Sessions, el meu desacord amb aquest ordre del dia en
què s’han posat tres compareixences, una rera l’altra, i que ens
hi posam a aquestes hores de la nit i que acabarem tard; ho dic
perquè això condiciona les intervencions, condiciona la
concentració també dels diputats o de les diputades, i per tant,
m’agradaria que, dins les limitacions que té tothom i també
òbviament la conselleria, però si la consellera pogués venir més
sovint a aquest parlament, potser podríem tenir unes
compareixences una mica més disteses, sense tanta
concentració, tan comprimides i que al cap i a la fi després creen
tensió i que tot això crec que és evitable i que, per tant, estaria
bé que es tenguessin en compte.

Per tant, dit això, sí que m’agradaria que passéssim a
centrar-nos amb el tema d’Eivissa. Agrair-li aquesta radiografia
que ens ha fet d’allò que hi ha a Eivissa en aquests moments a
nivell de la comunitat educativa o a nivell educatiu, però jo li
faré tot un seguit de preguntes, una mica són les preocupacions
que d’alguna manera m’han transmès els diferents sectors
d’Eivissa, hi ha tot un seguit de qüestions que són generals,
després hi ha les que fan referència a l’alumnat de necessitats,
sap que aquests dies hi ha una mica de moviment; després hi ha
formació professional, l’escola d’idiomes i finalment
infraestructures. Ho dic perquè seguirem una mica aquest bloc
i crec que en total són 23 preguntes de necessitats. Ho dic per
anar una mica aviat, si poguéssim fer una revisada d’aquests
temes.

En primer lloc de qüestions generals que possiblement
afecten Mallorca, o afecten Menorca, però també òbviament
arriben a Eivissa i per tant, respecte aquesta preocupació
d’Eivissa, són qüestions generals, però una de les qüestions que
en aquests moments preocupen i que s’emmarcaria en aquest
marc de confrontació, aquesta batalla campal que s’ha convertit
l’educació, crec que ha arribat i per això desvetllar aquesta
preocupació del món educatiu d’Eivissa, que hi ha 20 centres de
Mallorca que han estat denunciats per això que jo diria aquest
grupuscle que és el Círculo Balear i que això clar, s’ha
transmès per la xarxa, ha arribat a la comunitat d’Eivissa i que,
per tant, voldríem saber si aquest precedent d’aquests 20 centres
denunciats a Mallorca, per què se’ls ha denunciat a Mallorca?
I si aquesta manera de fer, d’anar denunciant centres d’aquesta
manera que sembla ser una mica gratuïta, també arribarà a
Eivissa o no? O bé allà han quedat preservats? Ho dic en el
sentit de què, clar, vull dir que directors d’Eivissa varen actuar
igualment que aquests directors que ara escoltava de Menorca,
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i a ells no els ha passat res, i no saben, i per això també ho
manifesten, si Eivissa s’ha convertit en una zona d’exclusió
d’aquests tipus de polítiques. A Mallorca els toca no sé què,
denunciar 20 centres, a Menorca els toca els directors, a Eivissa,
per ara estam tranquils. Per tant, ja ho dic, són preocupacions
generals, són preocupacions que es parlen. Per tant, sí que
convendria aquest aclariment.

El segon aclariment que també pregunt és molt específic.
També es parla de què la gent està preocupada pel seminari
específic de llengua catalana. Tots sabem que sense el seminari
no es poden apuntar a les llistes d’interins, sobretot tota la gent
que ha estudiat a través de la UNED, la UOC, etc. Per tant, ara
diu que per falta de pressupost enguany aquest seminari no es
convoca. Per tant, també crea aquest alarmisme, simplement jo
agrairia que quedin molt clares aquestes qüestions per poder
transmetre aquesta tranquilAlitat als sectors afectats.

La tercera qüestió que també és general i que convendria
aclarir també i que preocupa, és tota la gent que s’ha matriculat
amb tota aquesta pressa de saber anglès o d’aprendre anglès o
de tenir titulació d’anglès, que crec tot això és diferent, però bé,
amb aquestes ganes de tenir titulació del B2, clar, la gent s’ha
matriculat al Trinity, s’ha matriculat per Cambridge, etc., i ara
no sé per què els ha entrat una preocupació que tenen por que
se’ls ha dit que a les llistes d’interins no se’ls valorarà aquesta
titulació. Clar, els exàmens són ara el mes de febrer i el mes
març, per tant, clar, tenen aquesta preocupació i volen saber si
hi ha res o senzillament són rumors de xarxa. Per tant, crec que
també seria interessant que es pogués aclarir.

La pregunta quatre o el punt quatre seria envoltant el tema
dels auxiliars de conversa, n’hem parlat aquí moltes vegades, jo
mateixa vaig fer una proposició no de llei sobre aquest tema.
Sabem que s’han ampliat, etc., però bé, la meva preocupació és
com es pensa solucionar aquesta problemàtica de què els centres
hagin de fer aquests avançaments econòmics. Hi ha centres que
no els paguen els auxiliars de conversa, això ho saben, hi ha
centres que els deuen dos anys als auxiliars de conversa, no sé
com ho fan, per tant, com pensen arreglar aquesta temàtica? El
que no pot ser és arrossegar això, no pot ser que ara a més ja hi
hagi 140 o no sé quants auxiliars de conversa i que se’ls tengui
amb aquestes penúries econòmiques, penúries econòmiques per
als centres i penúries econòmiques per als auxiliars de conversa.
I a més, també dir això: que hi ha centres que els tenen
adjudicats i no els han vist mai. A veure si això també s’arregla
d’alguna manera.

La cinquena pregunta d’aquest tipus més general, i també
se'n parla molt, no sé per Mallorca exactament com s’ha pres
exactament, però fa referència a les proves que es varen celebrar
aquestes dies de l’IAQSE i que, a més, m’han vingut al cap
precisament quan la sentia parlar de la transparència,
transparència, transparència que ens durà la LOMQE i jo
pensava que ja la podrien aplicar amb les proves de l’IAQSE,
perquè més secretisme que aquestes proves és impossible, ni el
mestre, vull dir, és que no ho sé, unes proves objectives que es
passen a uns centres educatius públics, no sé per quin misteri no
es poden fer d’una manera amb una certa normalitat,
tranquilAlitat i transparència. Perquè ara tot són rumors, que si
a la prova de català conten el conte de les oques, i al final
havien de fer un dibuixet, o marcar un dibuixet si era un elefant
o una oca. I en canvi en castellà no, en castellà els feien escriure

la paraula helicòpter. Clar, llavor què passarà? Sabran molt de
català i poc castellà i per tant els hauran d’ensenyar més
castellà? La gent treu aquestes conclusions davant aquest
secretisme i això a primer de primària, els petitons de 6 anys;
se’ls va fer contestar les proves amb lletra lligada. Són a lecto-
escriptura, la lecto-escriptura és a segon quan arriben a aquest
objectiu. Com poden fer una prova als petits de primer fent-los
20 preguntes amb lletra lligada, quan encara són a la lecto-
escriptura el primer trimestre d’un curs? Tot això dins aquest
secretisme absolut. Per tant, si la LOMQE els agrada tant i un
dels seus valors és la transparència, comencin a aplicar-la per
favor.

Quant a l’alumnat de necessitats educatives, també n’hem
parlat moltes vegades, hi ha una preocupació i és cert, per tots
aquests programes, també sé que ho va dir en el ple del
Parlament, va dir que aquests programes com el PROA o PRA
es diguin així o tenguin un altre nom, aquesta no és la qüestió,
però aquests programes de reforç educatiu sí que es
mantendrien. Però clar, la gent es comunica i saben que en
aquests moments, per exemple, a la comunitat de Múrcia s’estan
aplicant d’una manera que està preocupant la comunitat
educativa d’aquí, perquè diuen que el reforç educatiu que es feia
les tardes a les escoles per a aquest alumnat de necessitats, o que
tenia aquestes necessitats de reforç educatiu, s’han privatitzat,
s’han passat a empreses, etc. Per tant, què passa? Aquí la
preocupació és aquesta. Es botaran les llistes d’interins per fer
aquesta feina? Anirà a parar a l’empresa privada? Què passa
aquí?

La segona qüestió respecte l’alumnat de necessitats és el cas
tan greu de l’escola de Can Raspalls. L’any passat el vam
arrossegar tot l’any i vam tenir paciència amb la conselleria
perquè sabem que són temes difícils, però clar, enguany és el
segon any que l’arrossegam. Un alumne amb problemes de salut
mental, amb uns brots de violència terribles i durant tot un any
i aquest trimestre d’ara, no li han sabut donar solució. L’AT du
els braços plens de blaus! Aquesta criatura no pot estar allà, ho
sabem. I ja li dic, va passar tot l’any passat i vam tenir paciència
amb aquest tema. Però li han de donar una solució...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Cada any, vaig per la vuitena i en tenc vint-i-dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, té un minut només.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Bé, n’hauríem de parlar perquè resulta que
sembla ser que la conselleria a Eivissa no saben això que se’n
diu una UTE, i que a Mallorca sí que hi és i que s’ha demanat
altres vegades, què passa?
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Després els centres de Vara de Rei i de Cas Serres,
l’alumnat de necessitats, tot l’alumnat d’immigració, també
n’hem parlat amb aquesta conselleria. Vàrem demanar un reforç
de professorat d’AD (Atenció a la Diversitat) en aquests dos
centres. I es varen excusar que els equips dels EOEP no havien
fet els informes. No es pot denegar un servei, excusant-se amb
els equips dels EOEP, no es pot fer una cosa com aquesta i s’ha
fet, i, si no, miri en el Diari de Sessions d’aquesta comissió.
Però continuaran mantenint aquesta excusa o intentaran
solucionar els problemes d’aquests dos centres?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha esgotat el seu temps Sra. Diputada. Si vol uns segons
més per concretar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Només és el tema del transport de discapacitats que hi ha
hagut en aquest moment. Sap que no hi és, per tant, tot
l’alumnat discapacitat s’ha quedat sense transport escolar i no
per a activitats extraescolars, sinó per al seu currículum,
activitats de currículum. Per tant, què feim aquí?

I acabaré en aquest punt si em permet, parlant dels AT; què
feim amb els AT? Arribaran els AT? Llavors ens ho podrà
aclarir una mica el tema dels AT?

Quedaria aquí i després, si de cas, ja li faria les preguntes
que em queden de formació professional i d’infraestructures.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc també em sumaré a
la primera reflexió que li feia la portaveu del Grup Socialista,
crec que és ver, i els arguments que apuntava en aquestes
comissions llargues, que si són necessàries, doncs hi hem de
comparèixer, però si les poden evitar, crec que seria millor, jo
hi sumaria la de l’estat d’ànim, perquè després d’un debat agre,
perquè jo ho sent molt íntimament el que he dit sobre el debat
anterior, se’ns fa difícil seguir debatent com si res, sobre una
altra matèria, francament. Però aquí som i aquí estam i ho
complirem. 

Jo crec que era bo fer aquesta radiografia, Eivissa ha estat a
la cua en inversions i en el tractament educatiu a les Illes
Balears de manera històrica, hi ha un deute pendent amb
Eivissa, que tot just s’ha començat a intentar afrontar en els
darrers temps, però que encara hi ha unes mancances. Vostè ha
apuntat unes iniciatives, nosaltres pensam que és important que
es posin en marxa totes aquestes obres i infraestructures que
s’han apuntat i les reformes pendents.

I com ha dit també, moltes de les qüestions que afecten
Eivissa són de caràcter general perquè afecten a tots. Ara
mateix, per exemple, a nosaltres ens arriben cartells de persones
que parlen que hi ha centres on tenen baixes de més de 60 dies
sense cobrir; veure que n’hi ha que s’han cobert..., hi ha un cas
ara a Pollença que en una setmana ha estat cobert,
afortunadament, tant de bo fos pertot, però ens trobam que això
va a redols, pel que es veu, no hi ha una mecànica molt precisa
i molt clara de la cobertura. Per tant també li volem parlar
d’aquestes places docents, de totes les substitucions per baixes
i d’altres necessitats que han quedat en marxa, també, o que han
quedat paleses per les retallades que s’han produït.

Hi ha una qüestió també que ha estat amb les aules UEECO,
per adaptar-hi les activitats d’ençà que el Consell d’Eivissa ha
retirat l’ajuda a la Creu Roja, que també li volíem demanar si el
Govern ho pot assumir o pot fer una negociació o una gestió
amb el consell o amb qui pertoqui, perquè realment és una
activitat que és necessària i que aquests desplaçaments qualcú
se n’ha de responsabilitzar.

Per la resta donam suport a les preguntes i ens hi lligam, la
Sra. Marí ho té treballat i ho té més enllà; el nostre grup té
encara la mancança de no cobrir totes les illes del país, i les
Pitiüses confiam que sigui una assignatura pendent que
cobrirem a la pròxima legislatura.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, li donam
també la benvinguda i agraïm aquí la seva presència, de vostè
i del seu equip, per contestar totes aquestes preguntes que avui
de tarda se li estan plantejant per part de tots els grups
parlamentaris.

Hem escoltat amb una mica de sorpresa la representant del
PSOE, que ha parlat inicialment d’algunes problemàtiques que
jo qualificaria de fictícies, nosaltres no en tenim constància, i jo
em vull referir a qüestions més generals però reals, tan reals i
positives com és l’increment que té el seu pressupost per a l’any
2014, de 17,8 milions d’euros; tan reals com que també
s’incrementa el nombre de docents en 140 respecte del curs
present; com que també augmenta la partida d’ajudes de
menjador escolar, vostè ha dit que a Eivissa s’han obert tres
nous menjadors, i vull recalcar tot això perquè encara que sigui
general i ara ens estiguem referint exclusivament a Eivissa són
increments que també es veuran reflectits en positiu als centres
escolars i en l’estat de l’educació a l’illa d’Eivissa.
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Al nostre grup pensam que la qüestió més rellevant pel que
fa a Eivissa és l’esforç immens que s’està desenvolupant en
matèria d’infraestructures educatives. Tots som conscients
d’aquest dèficit històric que patim des de fa anys, agreujat per
l’increment demogràfic, però jo li puc dir que durant la passada
legislatura només en vàrem sentir parlar dins aquest parlament,
dins aquesta comissió, se’n va parlar molt, però no s’hi varen
aportar solucions, i ara en canvi en parlam però també sabem
que s’estan executant unes obres i que a la fi tenim un govern
que s’ho està prenent seriosament i que hi posa solució.

Vostè ho ha esmentat, s’està construint el nou centre de Sa
Bodega de Vila, el colAlegi d’Es Pratet a Sa Joveria, el nou
institut de Santa Eulària des Riu, ampliació del colAlegi públic
de Santa Gertrudis; també s’ha arreglat la instalAlació elèctrica
del colAlegi públic de Sant Jordi, la correcció de les aules
apuntalades del colAlegi públic de Can Misses. Vostè ha dit que
es tracta en total d’una inversió de 15 milions d’euros, crec que
aquesta és una notícia excelAlent per a l’illa d’Eivissa i hem de
valorar-la en la seva dimensió perquè a més s’està produint en
un context de crisi especial que tots patim. Per tant encara
destaca més l’esforç que està fent el Govern i la voluntat i
l’eficàcia que té el Govern i té la Conselleria d’Educació, i
també el diàleg i la coordinació que està tenint amb tots els
ajuntaments de l’illa d’Eivissa per anar corregint les mancances
que hi havia.

I també vull recordar que l’actitud del govern del pacte la
passada legislatura va ser en aquest sentit ben diferent. Hi va
haver improvisació, es van paralitzar les obres de l’institut de
Sant Antoni; després, quan va caure el sostre d’aquesta aula que
ara s’ha arreglat del colAlegi públic de Can Misses, tampoc no
es va saber reaccionar, i l’únic que reproduïa de manera fàcil
eren els barracots que s’anaven instalAlant com una solució
provisional. Per tant si abans, la passada legislatura, destacava
per l’incompliment dels plans d’infraestructures educatives, ara
veim com aquests obres s’executen i com els problemes es van
solucionant i, com he dit, 15 milions d’euros no són qualsevol
cosa.

També hi ha hagut bones notícies per als estudiants
universitaris. Per un caire s’ha posat en funcionament la
comandància militar com a seu de l’extensió universitària
d’Eivissa, un espai extraordinari, molt ben equipat, i que ara
està a l’abast de tots els estudiants de les Pitiüses i no com altres
projectes que hem vist anunciar, com era la universitat de Sa
Coma, que va quedar en no res. I també vull anomenar la
recuperació de les beques de desplaçaments, que el govern
anterior havia anulAlat, i que ara s’han recuperat i nosaltres
consideram que si volem que realment l’educació sigui
equitativa per a tots els habitants de Balears no podem deixar de
fer aquest finançament per als estudiants que són de les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. Per a nosaltres és una
qüestió que no es pot eludir.

També voldria aprofitar per deixar aquí constància de la
implicació i la bona feina que està portant a terme la delegada
d’educació d’Eivissa, la Sra. Belén Torres, que sempre està
donant la cara, sempre està fent el possible per resoldre els
problemes, i que també és una mica bastant diferent de l’actitud
que vam veure en altres èpoques per altres predecessores en
aquest càrrec, que quan hi havia problemes moltes vegades no
volien ni rebre els pares afectats.

No m’estendré més. Òbviament queda molt per fer, sempre
hi ha feina, sempre hi ha problemes que encara s’han d’atendre
i s’han de resoldre, però ens satisfà veure que la Conselleria
d’Educació té bona disposició cap a les Pitiüses i una voluntat
real i responsable d’aportar solucions. Esperam també tenir
coneixement d’aquest informe del CEIP sobre la situació
educativa d’Eivissa per poder tenir un coneixement més
exhaustiu del tema, de quines són les actuacions prioritàries i
urgents per abordar, i així també des del nostre grup fer-li
propostes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Contesta la Sra. Consellera. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, estic
contenta... Efectivament, Eivissa tenia mancances importants en
tema d’infraestructures. Estic contenta que almenys reconeguin
que s’està fent, aquest govern per primera vegada posa solució,
tal i com ha dit la representant del Grup Popular, s’està posant
solució a aquestes mancances com mai no s’havia fet abans. 

Efectivament tenim una delegada d’educació a Eivissa
estupenda que s’està reunint amb tothom, està essent accessible
a tot i està posant tots els seus esforços per trobar la solució a tot
el millor possible, igual que també s’està fent un important
esforç per cobrir totes les baixes, i en el lloc en què es presenta
una deficiència immediatament s’intenta solucionar.

Anant a les onze preguntes que ha volgut fer-me vostè, de
totes les que m’havia dit, la primera em sembla un poc absurda,
parlar dels vint centres denunciats a Mallorca. Jo no sé si n’hi
ha vint, vint-i-un, deu... Ja li ho he dit, en els temes de la feina
d’Inspecció educativa aquesta consellera no s’hi mescla, i
aquestes manifestacions aleatòries i sense cap sentit, si Eivissa
està al marge, si Menorca també en té... Tothom és igual, les
quatre illes per igual. Com dic s’ha de ser més pràctic i no fer
manifestacions buides de contingut.

Quant al seminari específic de la llengua catalana que vostè
em deia, no em digui que no s’ha convocat. Enguany ja se n’ha
convocat un i ara se’n convocarà un altre.

Quant a la pregunta de la llista d’interins, si tenen res a
veure, si serà un mèrit el B2, no té res a veure la llista d’interins
amb el B2, no té res a veure una cosa amb l’altra, ni una. I vostè
sap que hi ha un pacte d’interins.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 53 / 21 de novembre del 2013 835

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor.

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

Quant a la quarta pregunta, sobre si els centres avancen allò
dels auxiliars de conversa, açò és així i ha estat així sempre.
Però qui es creu que passa els doblers als centres? És la
conselleria, cada mes la conselleria passa els doblers a tots els
centres, els centres no tenen recursos propis, els els passa la
mateixa conselleria. És un poc absurd dir qui pagarà perquè els
doblers vénen d’allà mateix.

Quant a les proves de l’IAQSE s’han fet exactament igual
que s’havien fet abans, fins i tot quan governaven vostès.
Secretisme, cap ni un. Són similars a les proves PISA, i són
preparades per professors. Vostè ara em parla d’aquí, m’està
criticant si s’han fet d’una manera o s’han fet de l’altra; tal
vegada s’hauria de parlar més amb els professors que les han
preparades i amb la seva capacitació. Transparència, tota. Em
parla de la LOMCE, i jo li dic que, transparència, tota, perquè
fins ara amb la LOE no hi ha hagut ni una prova que hagi estat
comunicada als pares. Amb la LOMCE totes les proves es faran
individuals i comunicades pare per pare per poder trobar una
solució. Açò és transparència i no secretisme.

Quant a la sisena, també no sé què em diu -a mi m’agradaria
que fos més concreta- del programa de reforç educatiu, que diu
vostè que es privatitzarà o que el privatitzarem, o que tenen
temor que el privatitzem. Churchill va dir “me he pasado media
vida preocupado por cosas que nunca han llegado a ocurrir”.
Sí, ho dic en castellà com ho puc dir en pla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor. La consellera està
parlant. Gràcies.

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

Esper que ningú no em limiti la meva capacitat de rallar en
l’idioma que en doni la reial gana i que estigui admès.

(Remor de veus)

El que voldria dir-li és que no ens inventem coses que no
han ocorregut. Què m’està dient d’empreses privades? Doni’m
exemples, no em digui “tenim un temor que cosa passa”,
digui’m un exemple amb noms i llinatges, és a dir, a quina
empresa privada s’ha donat cap programa de reforç a Eivissa. És
que ja no sé de què em parla.

A l’escola d’Els Raspalls efectivament tenim un problema
i la conselleria hi està fent feina, i vostè, si ho sap, no és que es
necessiti l’AT que té aquest fillet amb aquests problemes.
Efectivament fins i tot ja té els braços retxats i tenim problemes
de contenció, però açò no és un problema legal. La conselleria
està fent feina, els pares..., vostè sap que és un menor; un menor
no es pot internar contra la voluntat dels seus pares; pel que
m’han dit avui mateix, precisament, perquè s’està seguint de

molt a prop, tal vegada aquest nin necessita, aquest infant, un
procediment psiquiàtric, que un psiquiatre l’interni, o unes
atencions especials no del centre educatiu sinó ja d’un centre
hospitalari, però es necessita un informe d’un psiquiatre, es
necessita l’autorització d’internament dels pares... No és tan
fàcil. La conselleria no pot ordenar que s’ingressi aquest infant;
ja té una AT i no basta. La conselleria està fent feina, està fent
feina Menors, i no li puc dir altra cosa que entre tots mirar
d’aconseguir el màxim possible, però l’internament obligatori
no existeix, en aquest país, per a fillets tan petitons, i per a grans
tampoc, si no s’autoritza per un psiquiatre, per un forense o per
un jutge.

La pregunta vuit no l’he entesa. Li agrairia que me la tornàs
a repetir, sobre la UTE, perquè tal vegada m’he despistat, no he
entès què em volia demanar.

Quant als dos casos de Cas Serres i l’altre, sempre hi ha
d’haver un informe de l’EOEP, sempre, perquè hi ha d’haver un
informe que ens digui que hi ha persones que tenen unes
determinades dificultats, però que es faci aquest informe no vol
dir que no se li doni, després, però l’informe és un requisit previ
que sempre s’ha fet i sempre s’ha de fer.

Quant a la desena, els transport de discapacitats, l’únic
problema que hi ha hagut és el problema de pagaments, com
molts de problemes que ha tingut de pagaments aquest govern,
i nosaltres el que hem fet són gestions amb les empreses
transportistes, precisament, per avançar pagaments i per
solucionar i regularitzar aquests pagaments. 

Quant als AT, divendres se’n van aprovar 10 més, tres dels
quals són d’Eivissa, per Consell de Govern. És evident que aquí
el Govern ha detectat per un tema de procediment que s’ha de
fer més via. Vostè sap perfectament que els AT no són docents,
pertanyen a Funció Pública, hi ha un tema que quan es necessita
un AT hi ha d’haver un informe primer de la conselleria,
després ha de passar a Funció Pública, Funció Pública ha de
reunir els sindicats, els sindicats han d’acordar amb Funció
Pública aquest AT, després se’n va a pressuposts, s’ha de crear
la plaça i dotar-la; després va a Consell de Govern, que és el que
es va fer divendres, Consell de Govern va aprovar la posada en
funcionament d’aquests 10 AT, i ara necessitam un nou informe
d’Educació que avui mateix ja està fet; se’n torna a anar a
Funció Pública perquè es creïn les places i s’agafin del borsí els
AT. Efectivament açò és molt lent. El que ha demanat aquesta
conselleria, i no ara sinó que ja ho va demanar la setmana
passada al Govern, és que s’ha de posar una solució immediata,
la Conselleria d’Educació ha de poder nomenar un AT de forma
immediata si hi ha una necessitat i si està informat
favorablement. El Consell de Govern va respondre positivament
a açò i s’està fent feina en aquest sentit, o bé canviant a la llarga
la Llei de funció pública de cara a l’any que ve, o cercant altres
mesures, perquè efectivament si un infant necessita un AT ha de
tenir un AT de forma immediata. No pot ser que a vegades pels
tràmits administratius, entre l’informe i la resolució definitiva
passi un mes i mig o passin dos mesos, i el Govern està fent
feina precisament en aquest tema, perquè hi té tot l’interès i és
el primer que vol que tots aquests infants siguin atesos com
toca.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passam als torns de rèplica.
Sra. Marí, té vostè la paraula per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Consellera, si el tràmit de nomenar o de nomenament dels
AT és tan complex, no ho sé, s’hauria d’haver començat abans.
Vostè sap que perquè no hi ha aquests AT hi ha els alumnes,
aquells fillets que vostè en el plenari de tant en tant ens recorda,
que no han pogut començar les classes. Vull dir que estam a
finals de novembre i hi ha alumnat que no és a l’aula perquè no
té l’AT, i resulta que ara encara descobrim que és complex
perquè depèn de Funció Pública; i clar que s’ha de fer la bossa
d’interins, i no existeix; i clar que s’han de fer tots els tràmits,
tràmits que com a mínim i anant molt de pressa en un mes ningú
no els lleva. Per tant ni fins el mes de gener no hi haurà els AT.
Això s’ha dir així de clar.

De Can Raspalls, sí que el problema és gravíssim, però
d’això no n’hi havia dit res fins ara. Un any i tres mesos crec
que és donar temps perquè s’arregli el problema, i sap per què
li he tret ara?, per una experiència també personal, i també em
permetré fer una llicència: no és cap cas banal i no és l’únic, i
li voldria recordar, i si no, demani-ho al Sr. Estarellas, que segur
possiblement ell sí que ho recorda, el cas que vàrem tenir
semblant a aquest a l’institut Sa Blanca Dona, i que va acabar
amb la persona, en el moment que va tenir la majoria d’edat,
condemnada, tancada a la presó per homicidi. Per tant, com que
vaig viure aquell cas d’una manera molt particular no voldria
que es tornàs a repetir; ho dic senzillament perquè s’han de
buscar les solucions, i un any i tres mesos crec que és temps de
sobres per haver intentat trobar una solució.

Infraestructures. 17 milions en infraestructures. Voldria
recordar, i només perquè quedi clar aquí en aquesta comissió
d’Educació, que totes les infraestructures es varen començar la
legislatura passada; l’única que ha començat i que ja s’ha posat
la medalla no sé quantes vegades en el plenari, de les obres
elèctriques de l’escola de Sant Jordi, vostè sap que no s’han
acabat, i que no s’ha pogut fer la connexió elèctrica. A mi m’és
igual que es posin la medalla, l’únic que vull és que s’acabi
l’obra, perquè a més ara han de posar la calefacció en marxa, no
s’ha acabat l’obra; no s’ha acabat, i si no s’ha acabat no s’ha
acabat, vull dir, posin-se les medalles que vulguin però acabin
les obres, com a mínim aquestes, i si no esperin una mica a
posar-se les medalles. 

L’institut de Santa Eulària. Quantes vegades hem sentit que
estava? Si encara s’ha de licitar l’obra. Què pensen fer amb
l’institut de Santa Eulària? No ho sé, diguin coses. No està
previst que tengui instalAlacions de formació professional, i amb
això enllaçaré les pròximes preguntes. Si no hi ha formació
professional o no hi ha les instalAlacions per fer FP no es podrà
fer el cicle de nauticopesquer, ho sabem; per tant això anirà a
una segona fase, aniran aquí a set o vuit anys més. No és aquest
el compromís d’aquest parlament amb aquest cicle formatiu. 

Què passa amb Can Marines? Can Marines es va deixar
començada l’obra i s’ha acabat; és que només faltaria que
aquest govern no hagués acabat les obres que estaven
començades. Deixin de fer aquest discurs monolític que són una
meravella; clar que sí!, de la mateixa manera que el govern
anterior va acabar les obres que va trobar començades, només
faltaria que les aparcassin perquè vénen de governs anteriors! És
que no, ho sé, ho trob una mica ja un discurs lamentable, aquest
d’aquí. Per tant, Can Marines. L’edifici està acabat, està dins les
partides pressupostàries autonòmiques, és una de les que es
manté i s’ha anat allargant, vol dir que tenen intenció de posar-
lo en funcionament. S’hi han de dur cicles formatius de Xarc.
Què passa, per tant, amb l’institut de Xarc? És important perquè
la gent no ho sap, i cada vegada es pregunta i es pregunta i no
hi ha respostes. 

I ara també li voldria dir, dins la formació professional, ja
que n’han parlat tant, que sempre ha de ser aquest famós motor,
però és un motor, i li pos només dos exemples perquè no tenc
més temps, el professor de cuina es paga les lletugues ell per fer
les pràctiques de l’FP al Macabich i continua igual.

I la segona, li simplific molt el discurs, ho sé, però la segona
i que també és una mica, que em fa vergonya, em fa vergonya,
però arts i oficis en dos cicles formatius ha hagut d’anar a la
botiga, a un centre que hi ha d’ordinadors solidaris a cercar els
ordinaris. Això és patètic, és molt trist, ni 6.000 euros per al
programari de patronatge d’un cicle formatiu de moda. Potser
sí que els ha de comprar, i no ho sé, potser fem una rifa i
compram això d’aquí, però, si no, no parlin tant del motor de
l’FP, quan llavors tenim aquesta realitat. I per què no tenen
doblers? Perquè han hagut de pagar la tela asfàltica ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... de tres aules que els rajava a dins. No ho sé, agafin una
mica més d’afecte a l’escola d’arts amb aquestes coses. I els
faré una partida, una esmena als pressuposts de 6.000 euros per
comprar els patrons, aquest patronatge de què tenen necessitat
a arts i oficis, però ho facin, ho facin, perquè, no ho sé, és com
a molt trist tots aquests temes d’aquí.

L’Escola Oficial d’Idiomes està saturada, faran l’ampliació
a Santa Eulària per compensar com a mínim aquesta
supersaturació que tenen, hi haurà aquesta ampliació com en
principi es pensava que hi hauria i llavors va aturar-se?
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I ja acab, amb les infraestructures, Puerto de Portmany està
malament i tenen necessitats greus, com les tenen arts i oficis,
no li parl de totes les altres, només d’aquestes, tenen previst
actuar-hi d’alguna manera? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula el diputat Sr. Antoni Alorda, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que s’ha fet un panorama no
exhaustiu, però ampli de les mancances que encara hi ha i la
veritat és que cansa el cofoïsme del Govern, amb la sensació, de
tenir la sensació que ja ho ha resolt tot i per primera vegada,
com si no hi hagués ningú mai, fent un precedent, ni del propi
partit ni dels anteriors fent gestió educativa. Crec que és una
caricatura que ja si rebreguen tant que, francament, crec que
cansa, és absurda i és injusta.

Com s’ha recordat, es va fer un esforç a l’illa d’Eivissa. Jo
no he tengut cap problema a dir que s’intenta fer coses i posar-
se al dia, tot i ser conscient que hi ha mancances encara molt
importants. I no m’agafi la paraula, com a mínim, per dir que
dic que reconec, o m’ha paregut fins i tot que arribava a dir que
reconeixien que per primera vegada es feia, per favor, com a
mínim no em tergiversi, ho digui vostè i faci el ridícul tota sola,
perquè el que es fa és continuar i fer feines, i un hi posa més
èmfasi i un altre n’hi posa menys, però mancances n’hi ha, n’hi
ha moltes, se’n començaren moltes l’anterior legislatura i la
veritat és que, ja dic, aquesta actitud no se sosté.

En qualsevol cas, jo li demanava per les aules UEECO i
m’agradaria si em pot donar una explicació o si pot fer-hi un
compromís respecte d’aquesta situació que s’ha provocat per la
manca de suport a la Creu Roja.

Com també respecte de les baixes, sé que és una resposta
general, però en vista que també s’han tocat temes distints i
nosaltres tenim casos específics de més de 60 dies sense cobrir
dins les escoles d’Eivissa i que hi ha una reivindicació
específica al respecte, li agrairé que me’n dediqui mitja paraula.
Comprenc que el gruix de la intervenció se l’ha endut la Sra.
Marí, i a més li respect així, però dues qüestions que li planteig,
m’agradaria dur-me’n una satisfacció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Diputada, Catalina Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la veritat és que
ja ens agradaria tant a nosaltres com segurament a vostè també
haver trobat iniciades totes les obres que he esmentat,
representen una inversió de 15 milions d’euros, però això és
absolutament fals. I com ja he dit a la passada legislatura de tot
això en parlàvem, en parlàvem aquí dins i ja ens hagués agradat
també escoltar el to reivindicatiu que ara sentim per part
d’alguns representants de grups que ara són a l’oposició.

(Remor de veus)

Miri, la Sra. Galmés va aturar l’institut de Sant Antoni;
l’Ajuntament de Vila socialista va aturar Sa Bodega; potser si
no hi hagués hagut aquesta aturada ells haguessin pogut fins i
tot inaugurar aquestes obres, però es varen aturar, com també es
va aturar el Pla d’infraestructures educatives per part de la
conselleria anterior. Per tant, han fet, jo entenc que no els agradi
escoltar les coses en positiu que fa el Govern a l’illa d’Eivissa,
veure que a aquesta situació se li dóna una solució i ho fa un
govern del Partit Popular i entenc que això no els agradi, però
què hem de fer, és la realitat.

Nosaltres, el nostre grup, reiteram aquesta satisfacció per
això, per la implicació que demostra el Govern a posar solució
a totes aquestes problemàtiques i, una vegada més, manifestam
el suport del nostre grup a tota la política que es fa des de la
Conselleria d’Educació i que en aquest cas consideram que dóna
un bon tractament dins el context econòmic que hi ha, però dóna
un bon tractament a l’illa d’Eivissa. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Li contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Srs. Diputats. Miri, el
procediment de nomenament d’AT sempre ha estat el mateix,
no ha canviat mai. Ara, per primera vegada, aquest govern s’ha
adonat que açò no pot continuar així i que s’ha de canviar, per
tant anem a mirar en positiu, anem a canviar-ho, i no en negatiu.

Quant al cas dels raspalls d’aquest infant, vostè sap
perfectament que la conselleria fa tot el que pot, se’l pot treure,
se’l pot treure de l’escola, se’l pot obligar a un tractament
psiquiàtric, no se’l pot obligar a un tractament psiquiàtric, ho
sap perfectament, sense un informe del psiquiatre, son pare; que
em vol dir vostè que farien? Més que rallar amb menors, rallar
amb la Fiscalia, rallar amb els pares, perquè tal vegada vostè
trobaria una solució, m’agradaria veure-la a la pràctica. Vull dir
que, ...

(Remor de veus)

... pensi vostè, deixi’m rallar, si és tan amable, que tots volem
arribar a una solució, però hem de ser seriosos. Vostè sap
perfectament que la conselleria no pot internar aquest alAlot; sap
perfectament que la conselleria no pot obligar a un informe
psiquiàtric, sap perfectament que hi ha la família, sap
perfectament que no se’l pot treure d’escola, perquè el fillet està
escolaritzat. El que vostè no em dóna són solucions, però és que
nosaltres en aquests moment fem feina perquè no els tenim, ni
els té el psiquiatre, ni els té Menorca, ni els tenen els pares, tal
vegada vostè en sabrà més que tots i els tendrà.
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També li vull dir, sí que és ver que en van començar alguna
d’obra, però les poques obres que van començar vostès nosaltres
les hem hagut de pagar, nosaltres hem hagut de cercar els
doblers per pagar-les. Una vegada el que li deia, teoria i
pràctica, s’ha de ser realistes, no s’ha de ser teòrics.

La nàutica pesquera. I quan s’ha preocupa, quan s’han
preocupat vostès que a Eivissa no hi hagi estudis nàutics?
Aquest govern per primera vegada diu, rallant amb el Consell
d’Eivissa, diu com és que Eivissa no té estudis nàutics, com pot
ser que una illa de les Illes Balears no tengui estudis nàutics i
fem plantejaments des de la formació professional per veure si
podem dotar Eivissa d’estudis nàutics? Açò és una realitat, la
resta són paraules.

Què vostè quasi centri tot el discurs educatiu d’Eivissa que
un professor de formació professional compra les lletugues per
fer classe, és que és quasi irònic i és com a ridícul, perdoni que
li digui. Igual que és ridícul que em ralli de les escoles oficials
d’idiomes, per primera vegada en moltíssims d’anys obrim tota
l’oferta en llengües estrangeres de l’Escola Oficial d’Idiomes,
hi poden entrar tots els matriculats, i vostè em ralla de
precarietat encara, quan vostès van ser incapaços de donar
cobertura a tota la demanda que hi havia?

Bé, senyors, fem un esforç, a poc a poc i amb els mitjans
que tenim, però ho fem nosaltres. Jo esper que vostès, quan
governin, continuïn fent aquest esforç, a la pràctica i a la realitat
es veurà i no amb la teoria.

Les aules UEECO li he de dir que, efectivament, estudiam
poder realitzar aules UEECO dins les escoles d’Eivissa, es fan
les gestions pertinents i encara no s’hi pot donar en aquest
moment una solució definitiva, però s’estudia.

Quant a la Creu Roja és un tema que tal vegada s’hauria de
parlar amb la Conselleria de Benestar Social, no és pròpiament
un tema de la Conselleria d’Educació.

I crec que més o manco no hi ha res més a la intervenció.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui, volem agrair la presència de la Sra. Consellera i dels
seus acompanyants.

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