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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta. Assumpció Pons substitueix Manuel
Monerris.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sra. Presidenta, Josep Torres substitueix Cati Palau.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Rosa Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat i votació dels escrits RGE núm. 5910/12, 6732/12,
7133/12 i 8457/13.

1) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 5910/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita que la Mesa de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports recapti la compareixença del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, per tal d'informar sobre la situació de l'Obra
Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el moment i les
conseqüències de tot ordre del procés d'integració en el
Banc Mare Nostrum.

En primer lloc debatrem l’escrit RGE núm. 5910/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se
solAlicita que la Mesa de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports recapti la compareixença del Vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per tal d’informar sobre
la situació de l’Obra Social i Cultural de Sa Nostra i, en general,
el moment i les conseqüències de tot ordre de procés
d’integració en el Banc Mare Nostrum.

Per fixar les posicions. Per part del 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. No crec que l’hagi d’exhaurir
perquè crec que del que hauríem de donar compte o el que és
més mal de justificar és que encara no hi hagi hagut una
compareixença o no hi hagi hagut un tractament en aquesta casa
d’un fet econòmic de primer ordre i amb conseqüències de
caràcter social i cultural, que ha estat la pràctica desaparició del
que era la Caixa Sa Nostra i la seva incorporació al Banc Mare
Nostrum.

Això ha suposat la desaparició pràcticament de tota l’obra
social, sense el pràcticament, de tot el que es feia per part de la
vessant cultural i social, que ha quedat d’alguna manera també
camuflat a partir que a l’edifici del carrer Concepció de Palma,

doncs hi ha la seu en aquest moment del Museu de Mallorca i
un mínim d’activitat. Creim que és interessant recaptar la
informació, jo la vaig enfocar per aquest vessant cultural i a
posta també ha vengut en aquesta comissió, però certament
valdria la pensa fer-ne una valoració completa i per això vàrem
demanar la presència del vicepresident econòmic, en aquell
moment era el Sr. Aguiló i ara per ventura el que escauria seria
que fos el conseller d’Economia o el membre del Govern que se
consideri oportú i també a la comissió que es consideri oportú.
Certament parlàvem de totes les conseqüències de tot ordre del
procés d’integració, però ens feia por que si ho demanàvem
estrictament pel vessant econòmic, pel que representava el fet
de la desaparició en si, de les conseqüències a tots els nivells,
fins i tot de recaptar la presència de la mateixa entitat en el
Parlament, primer volíem fer una presència de qui tutelava per
part de la comunitat autònoma, com a membre del patronat,
doncs el seu funcionament i el seu dia a dia, però no volíem que
contaminés o absorbís -ja dic- tot el debat i no tenguéssim un
temps per valorar les conseqüències, les possibilitats de
redreçament i d’intervenció que podríem tenir en allò que era
estrictament l’Obra Social i Cultural de Sa Nostra.

Per tant, ho hem plantejat així, temin-se’n que tot i que jo
m’autoflagel per considerar-la tardana, la solAlicitud és de juliol
de 2012, som a novembre de 2013 i no només no la retir, sinó
que quasi demanaria que es fes amb la màxima celeritat, perquè
els fets segueixen sent ben punyents i si en aquell moment ja
arribàvem un poc tard segurament per fer-hi la reflexió, avui
arribam al punt que arribam, però crec que és prou rellevant per
almanco conèixer de primera mà, quin ha estat el paper que hi
ha jugat el Govern, com veu la situació i a partir d’aquí, veure
si hi ha altres fils que puguem estirar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Lluís Maicas, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. També seré breu. Només per dir que
donarem suport a aquesta petició del Grup MÉS. Ens sembla
interessant per moltes raons conèixer de primera mà la situació
de l’entitat Sa Nostra, especialment i pel que fa a aquesta
comissió, a tot allò que afecta la seva obra cultural i social. Sa
Nostra va tenir una vinculació amb la societat important, una
vinculació que va tenir efectes sobre els creadors, sobre la
cultura, la seva tasca cultural d’engegar projectes va ser molt
important, especialment a la seva seu del carrer Concepció, a
partir d’aquesta seu, va ocupar un important nombre de
persones que s’hi dedicaven, tot això s’ha desfet. La darrera
vegada que vaig poder parlar amb algú, quedava una sola
persona d’un equip de 14 o 15 persones.
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Per tant, seria molt interessant saber aquesta Obra Social i
Cultural com ha quedat amb l’operació d’absorció o integració
en el Banc Mare Nostrum. Hi ha qüestions que són un poquet
laterals a l’activitat, però que també seria interessant de
conèixer, perquè Sa Nostra tenia un patrimoni molt interessant
de distints vessants. Hi havia fa uns mesos... ARCA es
preocupava precisament pel destí d’aquestes colAleccions,
ARCA en feia una enumeració. De tots coneguts és la colAlecció
pictòrica, que és importantíssima, perquè tenia obra no tan sols
d’artistes actuals com poden ser Miquel Barceló, Tàpies,
Mompó o Francis Bacon; sinó també Ricard Anckermann, que
és com tots sabeu, el que va pintar el saló de ball d’aquest
edifici i que ara és la Sala de Plens. Però també afegia que hi
havia una colAlecció de ventalls, una colAlecció de numismàtica,
una colAlecció de ceràmica de la Roqueta, una colAlecció de
peces de vidres romà, una colAlecció de fotografia, entre altres
coses. 

Per tant, seria interessant saber que aquest patrimoni que Sa
Nostra va atresorar en colAlaboració o a través d’una clientela o
d’una societat illenca, a veure com ha quedat, si s’ha desfet, on
para, si és un patrimoni que es conserva a les Illes, si s’ha
dispersat, si se n’ha anat, en fi, saber per algú autoritzat tota
aquesta qüestió com es troba. I per això donam suport a aquesta
compareixença, perquè suposam que algú hi ha d’haver en el
Govern de la comunitat que sàpiga el destí d’aquestes
colAleccions, que sàpiga en quina situació es troba l’activitat, de
moment aturada, cultural i social de Sa Nostra i, en definitiva,
encara que no sigui tema d’aquesta comissió, de quina manera
ha afectat la situació financera de tenir una entitat pròpia a tenir
una entitat diluïda en un conjunt, on en el consell
d’administració Sa Nostra té un pes molt petit i aquest pes tan
petit sembla, per les referències que tenim, que pot intervenir
molt poc en les decisions que afecten l’activitat de Sa Nostra a
les illes.

Per tant i per acabar, per tots aquests motius donam suport
a la petició del Grup MÉS. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Serra, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Abans de tot, voldríem fer constar, Sra.
Presidenta, que aquesta solAlicitud demanava la compareixença
del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, ja que després de la solAlicitud hi ha hagut una
remodelació del Govern i aquesta figura ja no existeix.
Voldríem demanar al Sr. Alorda, com ja hem comentat, si vol
canviar, si tots els portaveus hi estan d’acord, la figura del
vicepresident econòmic pel conseller d’Hisenda i Pressuposts.

La veritat és que ens trobam davant d’una entitat, Sa Nostra,
que a part de l’activitat financera, també és una entitat amb
finalitats socials i culturals. Estam parlant d’una entitat molt
arrelada a les nostres illes i una entitat molt significativa.
Segurament quan molts de nosaltres ja vàrem sentir parlar del
procés d’integració en el Banc Mare Nostrum, ens va cridar

l’atenció i supòs que molts seguíem les notícies que sorgien pels
distints mitjans de comunicació sobre aquest tema. I com no
podia ser d’una altra manera, ha estat un procés que al Govern
també li ha preocupat i interessat. 

Per això, el conseller d’Hisenda i Pressuposts no té cap
inconvenient a poder assistir a aquesta comissió i a les que facin
falta, com ja ha demostrat cada vegada que se li ha solAlicitat,
per poder donar les explicacions clares i oportunes sobre aquest
tema en concret. Com una mostra més de transparència d’aquest
govern i ja que creim que és un tema important, encara que
s’han adoptat acords i fets públics en el Consell de Govern
sobre aquest tema, és per tot això que el Grup Popular donarà
suport a aquesta compareixença solAlicitada pel Grup
Parlamentari MÉS perquè el conseller pugui comparèixer per
donar les explicacions oportunes sobre aquest tema. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Per tant, hi hauria acord que es
canviés la figura i que quedés en els termes que ens ha
comentat, que es recaptés la presència del conseller d’Hisenda
i Pressuposts. 

Podríem dir que s’aprova per assentiment?

Per tant, s’aprova per assentiment.

2) Debati i votació de l'escrit RGE núm. 6732/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita que la Mesa de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports recapti la presència del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar de
l'inici de curs escolar a les Illes Balears.

Passam al debat de l’escrit RGE núm. 6732/12, presentat pel
Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la
Mesa de la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti la
presència del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, per
tal d’informar de l’inici escolar a les Illes Balears.

Passam a la fixació de posicions dels grups parlamentaris.
Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Antoni
Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Podria parèixer extemporània
perquè és de setembre de 2012 aquesta solAlicitud, però em
podria arriscar que si la retirés no en pogués aprovar una altra
en la legislatura. Per tant, nosaltres la mantendrem. Per paga
avui mateix llegia que encara s’estan donant instruccions de
principi de curs, hi ha projectes lingüístics d’aquest curs que no
estan aprovats. Per tant, s’han de corregir, s’ha de tornar
nomenar el consell escolar, s’ha de tornar citar i s’han de tornar
remenar papers. La situació és realment kafkiana i de tensió en
molts ordres dins l’escola, havent-hi fins i tot ordres
contradictòries, sobretot evidentment feia referència al TIL,
respecte dels que han respectat íntegrament aplicar-lo, que la
mateixa conselleria està dient que ara s’excedeixen.
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Bé, vist que encara hi ha actualitat per parlar d’inici de curs
i que tècnicament, si compareix el gener o febrer la Sra.
Consellera, podrem parlar del principi d’aquest curs, el principi
del curs 2012-2013 crec que ja els ho estalviaré, però del curs
2013-2014 sí. I si es torba a venir la consellera el temps que
s’ha torbat en venir aquesta proposta, doncs parlarem del curs
2014-2015 i confii de no haver de parlar del 2015-2016 com a
mínim amb la Sra. Camps.

Per tant, mantenim aquesta proposta, creim que hi ha temes
suficients, tot i que no fa tant que vàrem tenir aquest debat, però
m’estim més que es passi a votació que no retirar-la per part
nostra, crec que hi ha temes que mereixen continuar parlant-ne.
Per tant, mantenim la solAlicitud de compareixença de la Sra.
Camps. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc
manifestar el suport del Grup Socialista a la solAlicitud del Grup
MÉS, a la compareixença de la consellera en aquesta comissió,
per tal que informi sobre l’inici del curs escolar. 

És cert que ara estam a punt de finalitzar el primer trimestre
del curs 2013-2014. Però que aparegui aquest punt de l’ordre
del dia ara, no és problema del grup que ho proposa perquè ho
va demanar en el seu moment, quan tocava. Ara mateix hem
tingut alguns debats en el Parlament sobre l’inici del curs
escolar 2013-2014, com comentava el Sr. Alorda, però nosaltres
trobam que és normal que encara es continuï discutint sobre
aquest tema perquè, en la nostra opinió, no hi ha hagut un altre
inici de curs tan convuls, tan crispat, tan conflictiu i que hagi
estat notícia nacional en els mitjans nacionals i internacionals.

És per aquests motius que consideram que, tot i que tant el
nostre grup com el Grup MÉS ja vàrem fer les pertinents
interpelAlacions a la conselleria, interpelAlacions que van tenir
respostes, per cert, molt decebedores per part seva, ara trobam
que és un bon moment per treure ja conclusions d’aquest primer
trimestre i de fer balanç d’aquests tres mesos d’agitació a les
aules. 

Avui mateix, com comentava el Sr. Alorda, apareixen
algunes notícies que són preocupants en els diaris, a
conseqüència dels despropòsits en la gestió que s’ha portat a
terme per part de la conselleria en aquest inici de curs. El
sindicat Comissions Obreres diu que la implantació improvisada
de projectes lingüístics TIL té conseqüències sobre la salut
laboral dels docents, sotmesos a pressió. Jo estic convençuda
que açò és així, però no només en el cas dels docents, sinó
també en el cas de l’alumnat i també dels pares i mares. Els
mateixos diaris també diuen que els projectes TIL que havien
rebut el vistiplau de la conselleria, com diu el Sr. Alorda, ara
s’hauran de tornar fer canvis, canviar els projectes, canviar els
horaris i tot açò a final del tercer trimestre, s’ha de tornar passar
per claustre comissions lingüístiques, consells escolars, ... i tot
açò s’ha comunicat als centres amb instruccions orals.

Conclusió, aquest inici de curs ha estat un caos, un
desgavell, un despropòsit en definitiva. A més, aquest inici de
curs s’ha vist condicionat per una nova normativa que ha estat
la del TIL, que ja a l’inici del curs de l’any passat ja en teníem
coneixement o en teníem notícies, un projecte que ha estat
qualificat per part de tots els experts com incoherent i amb un
calendari d’aplicació inassumible, no només sense els recursos
necessaris per posar-lo en marxa, sinó també després d’haver fet
els retalls que tots coneixem en professorat i en dotació. Per
tant, caos, desgavell, despropòsits, incerteses. Aquestes són les
paraules que més s’ajusten a aquest inici de curs.

Tot açò ho hauria de venir a explicar la consellera. Com
pensa, per tant, adreçar aquesta situació, perquè dir que tot és
culpa de l’oposició que manipula i crispa, li assegur que no
soluciona els problemes i jo diria que no tot és culpa de
l’oposició o res no és culpa de l’oposició. Si tinguéssim tant de
poder, jo crec que hauríem guanyat les eleccions passades. La
situació viscuda ha estat a causa de no saber fer bé les coses i
també de l’actitud de provocació i de manca de consens i de
diàleg. No saber fer bé les coses, perquè les retallades
pressupostàries dels cursos anteriors 2011-2012 i 2012-2013,
que havien afectat directament l’alumnat, i més a aquells que
tenen més dificultats, però fins i tot a tot el conjunt en general,
per ràtios, reforços, llibres, menjadors, calefaccions,
manteniment dels centres, etcètera. I també ha afectat a
l’empitjorament de les condicions laborals del professorat. I a
tot açò s’hi han d’afegir les actituds públiques de menyspreu
cap als docents, expedients disciplinaris injustos als directors de
Maó, l’intent d’enganar als progenitors amb amenaces i cartes
explicatives, els continguts dels quals finalment han de ser
desmentits. També demostracions de prepotència, de burla a la
justícia en fer ús de la majoria absoluta parlamentària per
aprovar un decret llei, per no acatar una interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia que suspenia el calendari
d’aplicació del TIL.

Massa coses, senyors diputats i senyores diputades. Ja
sabem, perquè s’ha dit aquí, la darrera vegada en el debat de
dimarts passat per part del president del Govern, que totes les
decisions preses són inamovibles, també ho ha dit la consellera,
ho ha dit també el conseller a l’ombra, Sr. Estarellas. Doncs si
açò és així, més que mai la consellera ha de venir aquí a
explicar com pensa solucionar la conflictivitat real que hi ha als
centres. S’han aprovat ja les programacions generals anuals dels
centres, o encara no? Són qüestions d’inici de curs. Com ho
faran, per tant, per solucionar aquest problema? És cert que
s’estan modificant els projectes TIL, els horaris, els professors?
Quants càrrecs han dimitit ja durant aquest inici de curs? Per
exemple sabem que hi ha almanco deu equips directius de
centres que ja han dimitit. Pensen negociar amb el professorat
que ja ha anunciat mobilitzacions per a final de curs? 
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La consellera va dir fa una setmana que es troben oberts a
les negociacions, però açò sabem que no és cert, perquè des del
dia 17 d’octubre que no s’asseuen a la mesa negociadora, per
tant, diria que tot són incògnites i que mereixen una explicació.
Per tant, donarem suport a la compareixença de la consellera per
tal d’explicar aquest inici de curs. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, en els
darrers mesos hem tengut l’oportunitat en seu parlamentària en
moltes d’ocasions de tractar assumptes relacionats amb la
personació que ara solAlicita el Grup Parlamentari MÉS sobre
l’inici de curs mitjançant proposicions no de llei,
interpelAlacions, mocions, preguntes parlamentàries i la mateixa
presència de la consellera a petició del mateix govern. 

Tot el que ha dit fins ara el Grup Parlamentari Socialista tot
ha estat contestat per la consellera em el ple i en comissió, per
tant el Grup Parlamentari Popular considera que la informació
aportada i els assumptes que s’han ventilat ja sigui en ple, ja
sigui en comissió han estat prou extensos i concrets i no
justifiquen en aquest moment la petició que ens ocupa, que ens
pareix que respon més a una estratègia política dels peticionaris
que a una veritable necessitat real d’informació.

El Grup Parlamentari Popular creu que la solAlicitud de
presència en aquesta seu parlamentària de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats per tal d’informar de l’inici
del curs escolar a la nostra comunitat autònoma hauria de
respondre a un veritable interès per conèixer en seu
parlamentària assumptes que no s’han tractat, tots els assumptes
als quals ha fet referència -repetesc- el Grup Parlamentari
Socialista, ja han estat tractats i no un instrument d’una
estratègia política diferent a la naturalesa de la mateixa
personació. Per tant, el Grup Parlamentari Popular votarà no a
aquesta petició de compareixença de la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Passam a la votació de l’escrit RGE
núm. 6732/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Abstencions, cap.

Per tant, es rebutja que es recapti la presència de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats per tal d’informar
de l’inici del curs escolar a les Illes Balears.

3) Debati i votació de l'escrit RGE núm. 7133/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença del director de l'Institut
d'Estudis Baleàrics, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació que durà a terme en la present legislatura.

Passam ara al debat de l’escrit RGE núm. 7133/12, presentat
per quatre diputats membres de la comissió de Cultura,
Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se solAlicita la compareixença del director de
l’Institut d’Estudis Baleàrics per tal d’informar sobre les línies
d’actuació que durà a terme en la present legislatura.

Per fixar les posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Lluís Maicas, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. De tots és conegut, i és cert, que la
majoria de competències en matèria de cultura estan transferides
als consells insulars i no és menys cert que en una conselleria
com la d’Educació i Cultura, Educació se’n du tot la part
important de l’esforç i dels recursos, com no podria ser d’altra
manera.

No obstant això, el Govern a través de l’Institut d’Estudis
Baleàrics s’ha reservat tot un seguit de tasques i funcions
culturals relacionades especialment amb la difusió cultural, en
la difusió dels nostres creadors més enllà de les fronteres
insulars.

Allò que assumia en el seu moment l’Institut Ramon Llull
ara ho assumeix..., perdó..., sí, ara ho assumeix l’Instituït
d’Estudis Baleàrics. Així, són de la seva responsabilitat temes
relacionats amb l’edició d’obres d’especial interès sempre en
colAlaboració amb els editors de la comunitat, amb el català a
través de convocatòries de proves per obtenir els corresponents
certificats, amb l’organització de mostres plàstiques, assistència
a fires internacionals, ajudes a la producció d’audiovisuals,
funcions del teatre infantil i juvenil, del món del còmic, de la
música, de la fotografia i moltes altres activitats culturals que
seria llarg d’enumerar.

Jo mateix en distintes ocasions he accedit a la pàgina on hi
ha d’haver la informació de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la
realitat és que sí que hi ha notícies de coses que es fan, però crec
que aquesta compareixença seria més perquè ens explicàs els
criteris que se segueixen, quines són les seves prioritats, quin és
el programa a executar durant aquest exercici, quines línies
d’actuació durà a terme i quines prioritats seran aquestes.
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Aquest i no un altre és el motiu pel qual solAlicitam la
compareixença del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics per
veure si podem treure clarícia no només del que es fa, que
d’això sí tenim puntual coneixement a través de les pàgines que
hi accedeixen, sinó per tenir un coneixement global de quina és
la política, quins són els objectius, quines són les prioritats de
l’Institut, i per saber-ho, i per saber-ho de primera, mà no veim
més camí que ens ho expliqui el seu director, el director de
l’Institut i per això demanam, en solAlicitam la compareixença
en aquesta comissió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És per donar suport a una proposta
que ens sembla molt raonable, crec que el Sr. Vera s’ha de
sentir honrat per la petició i atendre-la d’immediat, si no ho fa
a través del Grup Popular, idò que directament la demani el
Govern.

És cert que la conselleria d’Educació tradicionalment es
menja pel volum tot el debat cultural i tot i que el protagonisme
del dia a dia i de la gestió en general sigui dels consells, no  hi
ha dubte que també hi té una part important, que pot dur a terme
el Govern i que aquesta l’ha residenciada per bé i per mal a
l’Institut.

Per paga, també un altre vessant, que per ventura n’ha parlat
menys el Sr. Maicas, és el tema de la política lingüística, de la
desaparició de la direcció general i de tots els programes que
tenguessin aquest nom, l’únic reducte pràcticament que queda
com s’ha recordat en el traspàs de les feines del Llull ha estat
l’IEC al qual hi ha un petit oasi de normalitat en el sentit de dir
el nom de la llengua pel seu nom i fins i tot a la literatura
catalana tractar-la com a tal, no sé, una espècie de cosa que a
vegades sol passar, a vegades hi ha tot un desert en general,
però hi ha aquell racó de cultura que viu un poquet a part i on es
troba gent que té un cert interès per la cultura, es diuen coses
molt raonables que enriqueixen molt qui les escolta.

Per tant, sempre seria interessant venir-hi, trobam que en
general la política cultural si sempre havia estat magre en aquest
país en qualsevol administració, l’actual és, és... bé, ja és la
magror duita a uns nivells molt preocupants, no?, que com a
mínim ho compartiríem amb ells i també doncs aquestes línies
estratègiques, aquest camí que fa comptes fer, com ho enfocaran
tant en cultura com en política lingüística, crec que serà bo per
a una comissió que al cap i a la fi no pot oblidar que té aquesta
vessant cultural bàsica per a qualsevol societat civilitzada.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, al llarg dels diferents períodes parlamentaris hem
tengut l’oportunitat en seu parlamentària de tractar assumptes
relacionats amb la compareixença que ara solAlicita el Grup
Parlamentari Socialista del director de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, mitjançant proposicions no de llei hem parlat del
tema de l’Institut d’Estudis Baleàrics i en la mateixa
compareixença de la consellera ens ha parlat de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, així com de la política lingüística duita a
terme en la Conselleria d’Educació i Cultura.

El Grup Parlamentari Popular considera que la informació
aportada i els assumptes que s’han ventilat ja sigui en ple o en
comissió han estat prou extensos i concrets i no justifiquen en
aquest moment la petició que ens ocupa, que sembla, una
vegada més i com ja he dit en l’altra ocasió, respondre més a
una estratègia política dels peticionaris que una veritable
necessitat real d’informació. 

Una solAlicitud de compareixença, com ja hem dit abans, el
Grup Parlamentari Popular, hauria de respondre a un veritable
interès per conèixer en seu parlamentària assumptes que no
s’han tractat, objectiu i finalitat última d’aquesta petició. És per
tot això que el Grup Parlamentari Popular votarà en contra
d’aquesta petició de compareixença. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Passam a la votació de l’escrit RGE
núm. 7133/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutja que es recapti la compareixença del
director de l’Institut d’Estudis Baleàrics per tal d’informar sobre
les línies d’actuació que durà a terme en la present legislatura.

4) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8457/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
línies de la nova etapa al front de la UIB i situació dels
becaris a la nostra universitat i la pujada de les taxes.

I per acabar passam al debat de l’escrit RGE núm. 8457/13,
presentat per quatre diputats membres de la comissió de
Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual se solAlicita la compareixença del
rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d’informar
sobre les línies de la nova etapa al front de la UIB, de la situació
dels becaris en la nostra universitat i la pujada de les taxes.
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Per fixar les posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La compareixença del rector
de la Universitat de les Illes Balears no és un acte molt habitual
en aquest parlament, encara que tampoc no ha de ser una
situació anòmala ni molt manco. A l’any 2000, a l’anterior etapa
del Sr. Llorenç Huguet a front de la nostra universitat, ja va
comparèixer per exposar les seves línies d’actuació i prioritats,
i també a  l’any 2009 la rectora Monserrat Casas va tenir ocasió
d’informar sobre la situació de la UIB i els reptes de futur que
es podien preveure en aquell moment d’aplicació del Pla
Bolonya.

Aquesta legislatura, ara fa aproximadament un any, amb la
intenció que aquestes trobades entre els rectors i els diputats
d’aquesta comissió es fessin habituals i almanco una vegada per
legislatura, vàrem solAlicitar la compareixença de la rectora
Monserrat Casas, però no hi va haver ocasió de fer-la per la
desgraciada circumstància de la seva malaltia i posterior
defunció.

És per açò que voldríem aprofitar que tenim com a tema de
debat avui capvespre a la Universitat que constàs al Diari de
Sessions el reconeixement del grup socialista a la doctora Casas,
reconeixement que amb seguretat serà compartit per la resta de
grups.

Al fil d’aquest recordatori de la rectora em vénen a la
memòria les seves paraules en el discurs d’obertura del curs
passat quan reivindicava els valors de la democràcia, de la
llibertat i del benestar colAlectiu i que deia que formaven part de
l’ADN de la Universitat, una universitat -citaré textualment-
“sempre compromesa amb la societat que l’acull, una societat
amb una cultura i una llengua pròpia que la vertebren i la
projecten cap al món i de la qual la UIB vol continuar sent
referent”. Així és, un referent al nostre mode de pensar, un
referent per a la formació, per a la recerca, per a la transferència
de coneixement.

M’agradaria proporcionar unes xifres que contradiuen allò
que s’ha dit que els estudis universitaris estan
sobredimensionats en el nostre país i sobretot no ho estan en
aquesta comunitat autònoma que només té una universitat
pública de recerca: la UIB.

Açò fa que la proporció sigui d’una universitat, a Balears,
per a 1.070.000 habitants, mentre que la mitjana estatal és d’una
universitat per a cada 975.000 habitants, molt per damunt dels
493.000 habitants per a cada universitat en el Regne Unit o en
els països com Finlàndia que és d’una universitat per a cada
332.000 habitants, gens sobredimensionat doncs, sinó al
contrari, com tampoc no és sobredimensionat el seu pressupost
de 51 euros anuals per habitant enfront dels 141 euros de la
mitjana espanyola, els 408 euros de França o els 478 de
Finlàndia.

Quan aquest estiu el Sr. Llorenç Huguet va ser nomenat nou
rector de la UIB el meu grup va considerar interessant demanar
la seva compareixença per conèixer de primera mà la situació
actual de la nostra universitat i quines serien les seves línies
prioritàries de treball i els seus projectes com a equip directiu,
tant en l’aspecte docent i formatiu com de recerca i també els
seus problemes, entre els quals el pressupostari n’és un dels més
petits o el de les beques, com també exposaven i de les taxes.

No hi ha una altra explicació més a la nostra solAlicitud, tot
açò... a cadascuna... voldríem que ens ho expliqués a cadascuna
de les seus del nostre arxipèlag. És així de simple. 

Consideram també que val la pena mantenir un intercanvi
d’opinions per fer una valoració d’aquests darrers anys en què
per la crisi econòmica han estat molt intensos i molt particulars
si els comparam amb etapes anteriors. Han passat moltes coses
per dir-ho de manera gràfica i simplificada, coses que volem
que el rector ens expliqui com s’han enfrontat des de la UIB i
quines solucions s’han aplicat.

L’organització en el marc europeu d’educació superior,
també suposam que el Grup Popular estarà d’acord amb la seva
importància, ja que veim que estan tan interessats darrerament
en aquesta qüestió i podrien fer preguntes i observacions; també
el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
de racionalització de la despesa pública, els diferents decrets
sobre beques universitàries del ministre Wert i un llarg etcètera
de qüestions interessants que ens ampliaran el nostre
coneixement sobre la matèria per poder desenvolupar  la nostra
tasca, entre ells darrerament també el tema de les beques
Erasmus.

És cert que a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats hi ha una direcció general específica per a la
Universitat, però ja saben els senyors diputats i les senyores
diputades que per mandat constitucional les universitats tenen
una autonomia, els atorga la Constitució autonomia i així també
ho reconeix la Llei Orgànica 6/2001, d’universitat, i les seves
modificacions, i també la mateixa conselleria, perquè a
preguntes de resposta escrita d’aquesta diputada, rep com a tal
dues línies escrites que especifiquen que temes com beques,
etc., són competència de la Universitat i no seves. Tot açò
malgrat que segons la Llei 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, modificada com dic per la Llei 4/2007, de 12
d’abril, són les comunitats autònomes les responsables de la
política universitària segons la Constitució Espanyola i també
els diferents estatuts d’autonomia, fins i tot el nostre.

És per aquest motiu també, per la manca d’informació a la
qual ens té abocats la conselleria que desitjam poder tenir aquí
al rector i poder-li fer preguntes directament sobre temes que
ens preocupen molt i dels quals hem fet abans un breu resum.

En definitiva, senyors diputats i senyores diputades,
consideram del màxim interès aquesta compareixença i
demanam el suport de tots els grups perquè es pugui portar a
terme el més prest possible. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup també
donarem suport a aquesta solAlicitud. Creim que aquesta
normalitat a la qual apuntava la Sra. Rita que tenguem
sistemàticament als rectors de la Universitat i tenir-hi... departir-
hi la comissió de Cultura del país i Educació, crec que és
positiu, fins i tot com a representació d’aquesta autonomia que
es predica de la Universitat, el fet que tengui una certa relació
directa amb el Parlament i no només estrictament amb el
Govern, crec que seria positiu. 

No sé si hauran captat que hi ha un nivell de perversió
conspirativa en aquesta solAlicitud, com la que vàrem presentar
nosaltres el setembre de l’any passat per parlar de l’inici de curs
en què s’ha vist una mà negre o amb l’IEB també perquè el Sr.
Vera vengui aquí a parlar-nos de cultura, hi ha una estratègia
ordida que és molt perversa i pèrfida i de ments, crec que
recargolades, ara vull veure si aquesta es veurà com a una cosa
normal com s’ha vist en altres ocasions, el rector, o no, si també
forma part d’aquesta estratègia tan recargolada. Ara ho veurem,
nosaltres ho interpretam molt més planament, molt més
senzillament, pensam que és positiu que en parlem.

S’ha parlat si hi havia aquest sobredimensionament, és
evident, jo entenc que no, que tots els números apunten que no,
que és a l’inrevés, que tenim una universitat pobra i que per al
milió d’habitants encara podria tenir més desplegament, hem
debatut en aquesta comissió i hem debatut per unanimitat el fet
de la Facultat de Medecina o els estudis de grau de Medicina
ara, que si no hi són és pel nostre magríssim finançament i la
dificultat de dur-ho a terme, però no perquè no tengui més sentit
o no estigui més justificada que d’altres estudis de grau que pel
món hi ha. 

Per tant, aquesta reflexió també la podríem fer perquè ha
tornat sortir aquesta polèmica, ens agradaria poder-n’hi parlar,
com la mateixa relació amb Madre Alberta, amb la universitat
privada de Periodisme que tenia aquesta relació amb la
Universitat, ens agradarà saber també amb quina situació es
troba, trob que és més lògic tenir una conversa amb el rector de
la UIB en principi abans de valorar si n’hi ha d’altres.

Com s’ha dit la despesa universitària del país és molt magra,
és segurament la que es pot, però és realment magríssima, això
que a Finlàndia es multipliqui per deu la despesa universitària
ens ha de donar un marge del perquè, què és el que està passant
també per colAlocar-nos en els nínxols de coneixement, que per
altra banda resultarà molt difícil si no hi ha, si el treball no pot
absorbir el nivell de llicenciats que crea la nostra universitat.

També en recerca i desenvolupament ens agradaria saber
quins projectes tenen en marxa, com els veu, perquè aquí també
hi ha una oportunitat d’intelAligència, de saviesa, però també
econòmica associada a la recerca i a la investigació, i que
tornam estar en unes xifres miserables per part del Govern, però
de tant en tant sentir que hi ha programes d’èxit com té la
universitat doncs jo crec que és bo que n’estiguem assabentats

i que a més sigui en una seu solemne i formal com és aquest
parlament.

També el resultat, si s’està produint o si han analitzat a la
universitat el tall d’entrada i de continuïtat d’estudis de caràcter
econòmic, per tant una fractura social dels distints costs que està
produint la universitat, tant amb la política de beques com amb
la política de taxes. Nosaltres advertírem, contra el cofoisme
que nosaltres vèiem a PP i PSOE en el tema de Bolonya, que hi
hauria tall social amb Bolonya; jo crec que desgraciadament
se’ns està donant la raó, és una dificultat afegida i costosa el nou
sistema que no ha anat acompanyat de recursos, això és evident
i el sistema de màsters és costós i llarg, i per tant nosaltres
també ho voldríem analitzar; la rectora, per a la qual també
tenim unes paraules de record i de reconeixement, com ens
convidava la Sra. Rita, però que n’era tan favorable, com en
general la universitat espanyola, voldríem veure també quin és
el balanç que se n’ha fet després d’aquesta entrada en vigor. 

També la polèmica sobre els Erasmus, com ha afectat, i una
reflexió, jo crec que és bo compartir una reflexió en general
sobre el moment universitari, el paper de la universitat a les Illes
Balears i al món, i qualque conversa i una interacció, i compartir
opinions i parers amb el rector de la universitat a la Comissió
d’Educació i Cultura del Parlament del país jo crec que no pot
dur res més que una cosa enriquidora; tret, ja dic, que s’hi vegi
una mà negra, que potser nosaltres no la veim, i hi ha, hi ha un
interès pervers del Grup Socialista que nosaltres no hem vist,
però que si hi fos nosaltres també no sé si reconsideraríem
aquest suport, perquè si ha de ser una cosa tan tèrbola com la
que s’apunta, nosaltres no voldríem participar en contubernis
d’aquestes característiques, eh?, si és una cosa... Ara, si només
es tracta de coses que puguin agradar a jueus o a maçons,
nosaltres ens hi podríem apuntar perfectament sense cap mena
de problema. I per tant, si no se’ns convenç del contrari, hi
votarem a favor. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la diputada Sra. Ana Maria Aguiló, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats, tal com
sabran vostès s’està duent a terme en seu parlamentària, a
petició del Grup Parlamentari Socialista i aprovada en ple, una
ponència per un pacte educatiu. Ja hi han participat diversos
especialistes en la matèria amb indubtable èxit i aprofitament.
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Si revisen el pla de treball d’aquesta ponència podran
constatar que hi ha un punt referit a anàlisi de la situació de
l’educació a les Illes Balears. La participació del rector de la
nostra universitat sense cap dubte representarà l’oportunitat
d’escoltar un gran especialista en matèria educativa, no tan sols
pel seu càrrec sinó per la seva trajectòria personal i professional.
Entenem, doncs, que tenim previst aquest punt tan important en
el pla de treball de la ponència educativa per un pacte educatiu,
on la temàtica a tractar pogués ser molt més àmplia en aquesta
compareixença que ens demana el Grup Parlamentari Socialista.

Per tant el Grup Parlamentari Popular creu que es fa
innecessària aquesta compareixença, ja que tendrem
l’oportunitat d’escoltar i prendre bona nota del que ens pugui
aportar el Magnífic Rector a la ponència educativa. Per això els
convid una vegada més a tornar a la ponència, on podran
escoltar aquest especialista.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Idò passam a la votació de l’escrit
RGE núm. 8457/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència es rebutja que es recapti la compareixença
del rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d’informar
sobre les línies de la nova etapa al front de la UIB, la situació
dels becaris a la nostra universitat i la pujada de les taxes.

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