
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2014 Núm. 59
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Carolina Torres i Cabañero

Sessió celebrada dia 6 de març del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 11061/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 914

2) RGE núm. 12837/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació de l'alumnat immigrant a una escola
inclusiva. 918

3) RGE núm. 15533/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVA súper reduït cultural i material escolar. (Retirada). 922



914 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 59 / 6 de març del 2014 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Fina Santiago.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta. Josep Torres substitueix Catalina Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No hi ha més substitucions? Idò passam a l’ordre
del dia d’avui, que consisteix en el debat de les proposicions no
de llei RGE núm. 11061, 12837 i 15533/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11061/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears.

En primer lloc, per defensar la proposició no de llei RGE
núm. 11061/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
suport a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, 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. En primer lloc voldria
saludar un parell de membres de l’orquestra simfònica que ens
han vingut a acompanyar avui capvespre, i que són el president
del comitè d’empresa i el portaveu del comitè, també. Gràcies
per venir.

Jo voldria dir que l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears,
dita també Ciutat de Palma, és una de les entitats artístiques que
té més pes en el panorama cultural de les nostres illes, amb una
llarga trajectòria, i a més quan dic illes m’estic referint a totes
les illes, perquè tenim el gust també a les illes de Menorca i
d’Eivissa també de comptar amb la seva presència, no molt
nombrosa pel que voldríem, però algunes vegades sí. I des de fa
uns 27 anys depèn del Consorci de la Música de les Illes
Balears, que té com a membres el Govern de les Illes Balears,
el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Palma. 

En aquestes èpoques de retalls pressupostaris precisament
s’ha posat en solfa -mai millor dit- la seva continuïtat, perquè
arriba un moment en què els retalls que se li estan infringint
podrien aconseguir que fos inviable. L’any 2012, concretament
dia 17 de maig, en aquesta comissió es va aprovar ja per
unanimitat una proposició no de llei del Grup MÉS relativa al
suport a l’orquestra, i que nosaltres vam estalonar, el Grup
Socialista va estalonar amb l’argument esgrimit en aquell
moment pel diputat Sr. Maicas, en el sentit que era un referent
també fora de les Illes Balears, i que açò havia costat molt
d’esforç, un gran esforç, que ara no es podia dilapidar.

I cit aquest argument perquè consider que encara és vàlid,
perquè malgrat l’aprovació d’aquella proposició no de llei en
aquest parlament ja fa pràcticament dos anys, les dificultats per
a l’orquestra encara continuen, i si continuen molt de temps es
pot efectivament arribar a perdre qualitat, perquè com deia en
aquell moment, també en aquesta sessió, el Sr. Alorda, els 4
milions que avui en dia es paguen, o és el pressupost, 4.800.000,
de la simfònica no és el mateix que 6 milions, i per tant a la
força hi ha reducció de músics. No es cobreixen les baixes, o els
assajos es fan a un local amb mala acústica. O sigui, tot junt una
sèrie de circumstàncies que, efectivament, s’aconsegueix baixar
el pressupost, però també la qualitat, i amb açò, per tant, amb el
temps podria deixar de ser un referent.

El mes d’octubre de 2013, és a dir, un any i mig després
d’aprovar aquesta proposició no de llei a què he fet referència,
i que el Partit Popular posés en pràctica tota la bona gestió que
ens va explicar la Sra. Aguiló que faria, idò ens trobàvem, com
dic, el mes d’octubre que novament hi havia dificultats per
cobrar les nòmines, que no es cobrien les baixes per maternitat,
i que malgrat l’esforç econòmic del Govern, que certament va
fer algunes aportacions addicionals, les coses no havien millorat
gaire. Conseqüència de tot açò va ser una vaga i els concerts al
carrer i altres formes de protesta que tots hem pogut seguir per
la premsa, i fins i tot una carta que va enviar directament
l’orquestra al president Bauzá per explicar-li la situació, i també
per explicar-li que malgrat que altres orquestres espanyoles
havien patit també retalls, perquè l’època és la que és, cap no
havia patit els de la nostra orquestra. 

Efectivament, un poc més tard es va signar un acord de
viabilitat, el dia 18 d’octubre de 2013, que havia de començar
a ser efectiu dia 1 de gener de 2014 amb una continuïtat fins a
dia 30 de juny de 2016. Però tal com diu ara l’esmena que ha
presentat el Grup MÉS, que supòs que després defensarà, encara
aquest acord tampoc no ha estat publicat, malgrat que
s’explicita en un dels acords. I aquest acord substitueix el
conveni colAlectiu que existia, que no s’havia renovat des del
2006, i que després s’haurà de tornar a negociar, suposem, a
partir del mes de juny de 2016.

Posteriorment a açò -per continuar fent un poc d’història- el
dia 31 d’octubre de 2013 la consellera Camps va manifestar
també en aquesta comissió, en una resposta a una pregunta del
diputat, també, Sr. Alorda, que, açò, que s’havia elaborat aquell
pla de viabilitat al qual he fet menció, i que s’havia acabat en un
pacte amb un representant dels treballadors que garantia que el
Govern faria tot el que fes falta per mantenir l’estabilitat de
l’orquestra. Dia 21 de novembre la consellera es continuava
reafirmant en la intenció del Govern de donar continuïtat a
l’orquestra, aquesta vegada a una resposta oral al diputat Sr.
Maicas. 
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Vull dir que, les intencions, pensam que hi són per part del
Govern, però després ens hem de referir obligatòriament al
pressupost, al pressupost d’aquesta comunitat autònoma, que
una part és el Consorci de l’orquestra, al pressupost de 2014,
perquè en el projecte dels pressupostos es preveia un total de,
com hem dit, 4.862.178 euros, dels quals uns 200.000 eren fruit
d’ingressos propis, com taquilles, entrades, patrocinis, etc., i la
resta, 4.662.178, per transferència de les administracions que
conformen o formaven part del consorci: 3.262.000 per part de
la CAIB, 800.000 per l’Ajuntament de Palma i 600.000 pel
consell insular. Però quan es publiquen aquests pressupostos dia
31 de desembre únicament apareixen els 200.000 d’ingressos
propis i 4.662.000 de les institucions, sense especificar què
aportarà cadascuna. A açò s’afegeix que a un diari, també per
aquelles mateixes dates, dia 31 de desembre, crec recordar,
també s’afirma que el Consell Insular de Mallorca no contempla
en els seus pressupostos cap partida per a la simfònica, i que el
govern liquidarà el consorci per assumir directament la seva
gestió.

En definitiva, nosaltres, que havíem registrat aquesta
iniciativa, aquesta proposició no de llei, el mes d’octubre de
2013, pensam que és absolutament vàlida ara perquè la
incògnita sobre el futur de l’orquestra simfònica encara es
manté. No tenim clar en aquests moments si el consorci
desapareixerà o no o quina serà l’aportació de cadascuna de les
administracions implicades, i si realment el Consell de Mallorca
es donarà de baixa o sortirà el consorci. Per tant les propostes
que posam a la consideració de la resta de grups parlamentaris
són, primer, donar suport a les propostes del manifest de la
Plataforma per l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que
aquest vol ser un suport genèric que fa aquest parlament o
aquesta comissió a la tasca cultural que fa l’orquestra; i els
altres punts que vénen recollits també en aquest manifest, com
és instar el Consorci per la Música de les Illes Balears a
mantenir el mateix nombre de components que existeix a
l’actualitat a l’orquestra, i es respectin... Açò es diu perquè,
quan es diu el mateix nombre de components, vull fer constar
ara mateix o volem destacar que ens estam referint
concretament a la plantilla orgànica, efectivament, no al nombre
de components actual, que pot variar per ics motius. 

També demanam que es respectin les condicions laborals
adequades i la dignitat dels treballadors, per així preservar
l’estatus de qualitat artística de l’orquestra que les Illes es
mereixen, i que amb açò es protegeixi i preservi el bé cultural
que representa en honor de l’interès genera de tota la ciutadania
balear. També instam el Consorci per la Música de les Illes
Balears a posar en marxa un pla de gestió que sigui adequat i
que compti amb un gerent que arribi al càrrec a través d’un
concurs públic, que optimitzi l’aprofitament dels recursos,
potenciï el retorn social i també cultural i econòmic del qual és
capaç l’orquestra simfònica, i que la converteixi en un referent
cultural proper al poble al qual pertany i enriqueix.

També demanam instar el Consorci per la Música de les
Illes Balears a dotar l’orquestra d’un espai adequat en el qual
pugui dur a terme la seva activitat tant d’assajos com
d’actuacions, perquè s’arribi a desenvolupar tota la seva
capacitat artística i tècnica, tant dels músics, també, d’una
manera que sigui sostenible i racional.

I finalment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. ...també demanam que no es torni a produir una situació
d’impagament de les nòmines dels treballadors de l’orquestra
simfònica com ha passat altre vegades.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Per defensar les esmenes RGE núm. 2200
i 2225/14, del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Manel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, abans de res també vull saludar els membres de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears presents avui en
aquesta sala. Crec que és important que siguin avui aquí i que
escoltin de primera mà quins són les posicions que té cada un
dels grups amb representació en el Parlament.

No repetiré els arguments que el meu company de grup
Antoni Alorda ja va exposar i defensar arran d’una proposició
no de llei, a la qual també s’ha referit, o les interpelAlacions a la
consellera en aquest tema. Tampoc no vull repetir l’exposició
que ha fet la ponent d’aquesta proposició no de llei, la Sra.
Cristina Rita, que compartim absolutament. No vull ser extens,
però sí que intentaré ser prou clar.

L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears constitueix, des
del nostre punt de vista, un ens de gran valor cultural, musical,
patrimonial, alhora que és un servei públic de primer ordre com
a dinamitzador de la nostra cultura, a més del valor afegit que
suposa dins l’oferta cultural de qualitat per a les Illes Balears
com a destí turístic. Si açò es tingués clar, si açò que acab de dir
es tingués clar, si aquest fos el fil conductor que orientés la
gestió de l’orquestra simfònica, mai l’orquestra no s’hagués
trobat en la situació en la qual s’ha trobat mesos enrere o s’ha
trobat fa poques setmanes, quant a incertesa, quant a
inestabilitat i quant a incompliments, que sobretot és l’objectiu
que hem volgut reforçar amb les dues esmenes que hem
presentat.

Perquè la gestió que s’ha fet de l’orquestra si ha de tenir
algun qualificatiu des del nostre punt de vista és molt clar: és el
de maltractament. Hem demanat reiterades vegades la dimissió
del gerent de l’orquestra simfònica, i ho vam fer la darrera
vegada després que els treballadors anunciassin noves jornades
de vaga per protestar pels incompliments dels acords entre les
administracions i el comitè d’empresa. Dia 17 de febrer
d’enguany els treballadors no havien cobrat la nòmina del mes
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de gener, i, com ja s’ha exposat, en aquest moment i també des
de fa molts de mesos, no es cobreixen les baixes necessàries per
al bon funcionament de l’orquestra. És cert que a dia d’avui
quant a nòmines s’està al dia, però també és cert que la
incertesa, la inestabilitat i l’incompliment continuen essent la
nota que predomina a dia d’avui.

Per al nostre grup, a més d’increïble, és inacceptable que el
Govern estigui tan preocupat per defensar els interessos d’un
gabinet, el del president Bauzá, per un augment del 25% del seu
sou, i en canvi no es preocupi per complir, simplement complir,
els compromisos amb els treballadors de la simfònica perquè
cobrin el seu sou. 

Hem de recordar que els treballadors ja s’havien trobat
temps enrere amb tres mesos sense cobrar la seva nòmina, i que
com a resultat d’aquella situació es va arribar a un gran acord,
que era l’acord de l’esperança, però era un acord per complir, i
veim que avui una altra vegada aquell acord no es compleix, o
no es compleix al ritme i amb la convicció amb què s’hauria de
fer. Aquell acord conté rebaixes de sou, conté reducció de
triennis, de dietes, de drets d’enregistrament, etc.; hi ha el
compromís també de normalitzar els pagaments. Però d’aquell
acord avui tot és incertesa. 

És per açò que els nostres dues esmenes intenten actualitzar
o reforçar l’exposició que ha fet la Sra. Cristina Rita, que
compartim, que donarem suport sense cap dubte a les cinc
propostes de resolució, a les quals proposam afegir dues
esmenes que van en aquesta direcció; una d’elles, instar el
Consorci per la Música de les Illes Balears a complir l’acord
signat, simplement açò, complir l’acord signat amb els
treballadors de l’orquestra simfònica. I, la segona, i que forma
part del compliment d’aquell acord, que aquest, el seu
contingut, sigui publicat al BOIB per tal de donar-li l’oficialitat,
la publicitat, la transparència que requereix i que, insistesc,
forma part del mateix acord al qual m’he referit.

Aquesta és la nostra aportació que volem afegir a la proposta
presentada pel Grup Socialista, que creim que tot i ser molt
senzilla seria clau i fonamental perquè el futur de l’orquestra no
fos tan incert com és avui en dia. Crec que els treballadors i
l’orquestra han demostrat suficientment la voluntat per mantenir
en funcionament i amb la qualitat que requereix aquesta
orquestra, i que el mínim que poden fer el consorci i les
administracions implicades és complir els compromisos pactats
aleshores.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Passam al torn de fixació de posicions
pels grups que no han presentat esmenes.

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. Primer de tot vull saludar també els membres
de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 

Ens trobam avui davant una proposició no de llei que fa
referència a aquesta orquestra simfònica, una formació creada
a través de la Fundació Pública de les Illes Balears per a la
Música, organisme format l’any 1988 pel Govern de les Illes
Balears, per l’Ajuntament de Palma i pel Consell de Mallorca
per promocionar el fet musical tant a les nostres illes com a
altres ciutats d’Espanya, una entitat amb una gran trajectòria
dins el sector cultural. El Consorci per a la Música de les Illes
Balears no és una agrupació més del nostre panorama artístic i
cultural; és sens dubte un referent, una entitat que també s’ha
vist afectada per la greu crisi econòmica que ja estam patint
aquests darrers anys. 

Ja sé que no els agrada que parlem del passat ni que
recordem quina és la situació econòmica que es va trobar aquest
govern, però cal recordar que el govern del Partit Popular des
del primer dia ha hagut de fer importants esforços per equiparar
els seus comptes d’aquesta comunitat, posar-se al dia quant a
pagaments pendents, i no li ha quedat més remei que fer
importants ajustos en tota l’administració pública, ja que havíem
arribat a una situació econòmica insostenible. Des del Govern
s’ha intentat impulsar i donar estabilitat a una orquestra amb
una història impressionant, a més de rellançar-la i cercar-li una
major projecció internacional. 

Pel que fa al primer punt de la proposició no de llei, no hi
donarem suport, ja que el Govern creu que l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears no només representa un valor
patrimonial i un servei públic de primer ordre per jugar un paper
dinamitzador de la nostra cultura, com vostès expliquen al seu
escrit, sinó que l’orquestra simfònica és una entitat primordial
en el nostre panorama cultural i de promoció de cultura dintre
i fora de la nostra comunitat, i així ho ha demostrat al llarg del
temps. 

Quant al segon punt, no és cert, com vostès manifesten en el
seu escrit, que la problemàtica laboral molt delicada que han
passat els músics de l’Orquestra Simfònica hagi estat causada
per una política de retallades pressupostàries de les
administracions. En primer lloc no hi ha hagut cap problemàtica
greu de caire laboral. Els problemes que ha passat el Consorci
per a la Música de les Illes Balears durant els darrers mesos i
per extensió, tots els seus treballadors, han estat problemes
pressupostaris. Aquests problemes pressupostaris no han estat
causats per cap tipus de polítiques de retallades, sinó pel deute
que havia acumulat el consorci des de l’any 2009, la seva
desastrosa gestió al front de l’Orquestra Simfònica durant la
darrera legislatura, en la qual vostès tenien la responsabilitat de
govern, va deixar entre d’altres un deute enorme a la Seguretat
Social i a Hisenda, en concepte de pagaments d’IRPF dels
treballadors.
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Aquesta i no una altra, ha estat la causa dels problemes
pressupostaris del consorci. Aquest govern ha solucionat
aquests problemes econòmics, assumint i pagant el deute i
dotant el consorci amb el pressupost adient per garantir la seva
continuïtat. A més a més i fruit de la voluntat sempre manifesta
d’apostar per la nostra orquestra, s’ha arribat a un acord de
viabilitat amb els treballadors del consorci, que assegura el
pressupost i les condicions laborals de tots els treballadors fins
al final de la temporada 2015-2016, és a dir, juny del 2016. Per
tot això, tampoc no li donarem suport.

Pel que fa al tercer punt, tampoc no li donarem suport, ja
que l’acord de viabilitat amb els treballadors del consorci de
l’octubre del 2013, garanteix una gestió adequada que optimitza
els recursos i potencia l’Orquestra Simfònica. 

Pel que fa referència al quart punt, dotar l’Orquestra
Simfònica d’un espai adequat, dir-los que el Govern ha
aconseguit, malgrat la difícil situació econòmica, que
l’Orquestra Simfònica a la temporada 2013-2014 torni actuar a
l’Auditòrium de Palma de Mallorca, fet que assegura el
desenvolupament de tota la capacitat artística i tècnica dels seus
músics, d’una manera sostenible i racional. Per això tampoc no
li donarem suport.

I quant al cinquè punt, el consorci treballa dia a dia perquè
els treballadors percebin les seves nòmines en el moment
adequat. 

Pel que fa a les esmenes del Grup MÉS, la RGE núm.
2200/14 quant a publicar en el BOIB el contingut de l’acord
aprovat el desembre del 2012, dir-los que sí votarem a favor. I
quant a la RGE núm. 2225, en aquest punt tampoc no li
donarem suport, ja que el conveni s’acompleix.

En conclusió, ens alegra molt el seu canvi de postura,
després d’una gestió que va deixar en bancarrota l’Orquestra,
ara se sumen a una aposta decidida per l’Orquestra Simfònica
de les Illes Balears-Ciutat de Palma. Celebram aquest nou
plantejament que se’ns dubte contribuirà a la millora de la
nostra orquestra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Pregaria un poquet de silenci a la sala.

Ara procediria la suspensió de la sessió per un temps màxim
de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si
vol fer una suspensió de la sessió o si podem continuar? Podem
continuar.

Per fixar-ne la posició i assenyalar si accepta les esmenes té
la paraula el grup proposant, la Sra. Rita, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La proposta del Grup
Socialista, com ja hem dit, havia vingut diverses vegades aquí,
era perquè consideràvem que el Govern o les administracions
públiques no aportaven encara, per molts acords a què
haguessin arribat, no aportaven la seguretat i asseguraven
aquesta continuïtat que ens assegurés també una continuïtat, per

tant, de l’Orquestra i una qualitat també, perquè pogués
continuar sent referent cultural. El nostre interès és sobretot
aquest, nosaltres ja sabem que hi estan fent feina, ja sabem que
és una època de dificultats econòmiques. 

Eren dificultats econòmiques també quan governàvem
nosaltres, a partir del 2009 les dificultats econòmiques eren
evidents, vull dir, no es van vostès trobar una situació
econòmica adversa, nosaltres ja vam tenir aquesta situació
econòmica adversa. I es continua amb aquesta situació adversa
ara, perquè vostès en dos anys i mig no han estat capaços de
solucionar absolutament res. Per tant, la gestió que fan vostès és
erràtica absolutament, un dia aproven un acord, després el
public, després no el public, després dic que sí que el mantindré,
després el Consell Insular de Mallorca, el qual també és del
Grup Popular, se’n va. Vull dir que és una situació absolutament
caòtica per a unes persones que han de sortir a donar la cara en
viu i en públic, quan tenen una actuació. Nosaltres del que ens
queixam és que no es pot tenir un grup de persones a una
orquestra simfònica d’aquesta manera...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria, perdó, Sra. Diputada, perdoni, pregaria un poquet
de silenci a la sala que, si no, no podem sentir la portaveu que
té l’ús de la paraula. Moltes gràcies. Pot continuar.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

El que demanàvem sobretot era aquest compromís amb
l’Orquestra. I lamentam molt que no ens aprovin cap dels punts
que eren prou normals. I no sé si se’ls ha llegit la Sra. Portaveu
del PP, perquè a mesura que parlava jo no els veia reflectits en
el que posava a la lletra exacta de la meva proposta.

Quant al Grup MÉS, dir-los que acceptam les dues esmenes
perquè té raó, uns acords que no es publiquen després tenen
molt poc mèrit, o asseguren molt poc que després s’hagin de
complir. Nosaltres no vam posar els acords del 2013 a la
proposta, perquè la proposta està registrada dia 16 d’octubre i
l’acord és de dia 18 d’octubre i entrava en vigor dia 1 de gener
del 2014. És normal i completen la nostra proposta, els dos
punts que afegeix el Grup MÉS.

Jo crec que evidentment el problema major ara no és només
econòmic, sinó d’incertesa i açò és el que demanam que
s’aclareixi. Pens que sense açò, en açò que coincidim tots i que
la pròpia Orquestra la que marca també en el seu manifest, que
és un pilar importantíssim en el panorama cultural, com hem
repetit tots i que representa aquest valor patrimonial i servei
públic, i que juga un paper, a més, dinamitzador de la cultura,
i jo crec que açò és una cosa que hauríem de valorar entre tots
i per tant intentar ajudar més. És cert que han tingut problemes
econòmics, però han tret doblers per pagar altres coses, per
exemple, el Palau de Congressos, també es devien doblers, però
van sortir per pagar una part de les factures. Vull dir que segons
per a quines coses han sortit els doblers i per a unes altres crec
no.
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En aquest cas, que a més de jugar aquest paper cultural, fa
també una important tasca social, perquè fa concerts benèfics,
escolars, de música de cambra, i que de vegades no s’obtenen
molts d’ingressos, crec que es podria fer, bé, el Govern hauria
de fer un plus per a açò, per mantenir els seus acords i mantenir
els seus compromisos, que si hem mantingut nosaltres aquesta
proposició no de llei és perquè no tenim massa clar que es vagi
a fer i els membres de l’Orquestra igualment tampoc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Diputada que ja ha esgotat el seu temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. Jo crec que el Partit Popular el que fa són declaracions de
principis, però després a l’hora de complir amb la realitat és on
falla el seu compromís amb la música. Ho hem de posar també
en entredit perquè ara mateix ens hem assabentat també aquests
dies que la música precisament és una de les assignatures que
desapareix com a obligatòria a primària amb la LOMCE. Vull
dir que açò ja ens dóna un poc quina és l’estat de les arts i de la
cultura dins l’ideari del Partit Popular.

Res més Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. S’entén que s’accepten les dues esmenes
del Grup MÉS, que quedarien com a punts diferents. 

I el que podríem deduir del debat és que l’esmena RGE
núm. 2200/14 es podria aprovar per assentiment.

Idò passaríem a la votació de la resta de punts de la
proposició, amb l’esmena del Grup MÉS RGE núm. 2225/14.

Està clar? Sí. Idò passaríem a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 11061/13, amb l’esmena del Grup MÉS RGE
núm. 2225/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència quedaria rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12837/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació
de l'alumnat immigrant a una escola inclusiva.

I passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
12837/13 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incorporació de l’alumnat immigrant en una escola inclusiva.
Per defensar-la té la paraula l’Hble. Esperança Marí i Mayans,
per un temps màxim de deu minuts. Té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Per raons una mica al marge de la meva
voluntat, no em podré estendre avui excessivament. El tema que
duim aquí fa referència a l’escola inclusiva. Som conscient que
de vegades no voldria avorrir l’audiència, sé que n’hem parlat
moltes vegades, el que passa és que l’enfocament d’avui és un
enfocament una mica diferent. Vull recordar que d’escola
inclusiva n’hem parlat en el plenari, n’hem parlat moltes
vegades aquí a la Comissió d’Educació i n’hem parlat moltes
vegades referent al principi general de l’escola inclusiva, els
hem discutit i majoritàriament els hem acceptat i diríem que hi
ha hagut uns acords de màxims al voltant d’aquest tema.

Però sí també voldria avui parlar i fer referència al tema de
l’escola inclusiva, però referent a l’alumnat nouvingut, o
l’alumnat immigrant. Per què? Perquè de vegades hem parlat
d’aquest tema, però sobretot centrant-lo molt a l’illa d’Eivissa,
perquè possiblement és l’indret de les Illes Balears allà on es
veu d’una manera més clara la problemàtica i per tant, tal
vegada l’he concretada massa en aquest indret i en punts molt
concrets. Per què faig aquesta observació? Perquè de vegades la
concreció d’uns centres amb unes determinades necessitats per
atendre aquest alumnat nouvingut tal vegada no s’entén dins la
seva particularitat. Ho dic també pel diputat de MÉS, que avui
és nou a la Comissió d’Educació, una mica per centrar el debat,
perquè n’hem parlat moltes vegades. I el Partit Popular quan
feia aquestes concrecions, normalment, bé, normalment, com a
norma hi ha votat en contra, de sobretot atendre aquest alumnat
de necessitats en els centres d’Eivissa, d’augmentar el
professorat de necessitats en els centres d’Eivissa sobre aquesta
qüestió.

Per això avui l’he feta més general, en el sentit de recollir les
disposicions que té Europa i que normalment tots els grups hi
són receptius. I també mirant tots els plans estratègics que hi ha
a nivell de l’Estat espanyol, són moltes les comunitats que els
tenen i que són comunitats amb un percentatge d’alumnat
immigrant molt inferior al de les Illes Balears. Per tant,
possiblement aquesta necessitat que altres comunitats ja
afronten, ho hauríem de fer nosaltres. Per què nosaltres?
Recordar que vivim del turisme i que el turisme ha dut aquesta
societat, ha dut aquest nombre molt elevat d’immigració a les
illes i per tant, hi és, vull dir que va vinculat també a la nostra
indústria turística, són dos fets que van lligats. I per tant, crec
que no podem defugir aquest tema, d’aquí que, per tant,
senzillament s’ha d’afrontar.

Possiblement és difícil dir de quina manera s’ha d’afrontar,
amb particularitats concretes en aquesta escola en aquesta
necessitat concreta, però sí des del punt de vista que s’afronta
amb les recomanacions europees que és fer una planificació
d’estratègia. És a dir, els plans d’estratègia d’acollida,
d’intervenció en la diversitat que tenim. Per tant, pens que són
bàsics. Clar, si hem de caminar cap a l’escola inclusiva, i pens
que en aquest punt tots hi estàvem d’acord, i també la consellera
ho va deixar prou clar en el plenari. I què vol dir caminar cap
una escola inclusiva? Que cap alumne no sigui discriminat per
cap tipus de contingència, òbviament ni religiosa, ni de llengua,
ni de sexe, ni res.
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Per tant, perquè això d’aquí no es produeixi, d’alguna
manera t’has d’organitzar, t’has de planificar, perquè si no es
cau en segregacions voluntàries o involuntàries, però que es
necessita. Per tant, l’escola pública gratuïta i de qualitat passa
per donar aquesta sortida, que tots els alumnes tenguin aquests
mateixos drets i que per tant tengui aquesta característica
d’universalitat, que, per damunt de les contingències personals,
de circumstàncies específiques dels infants, tots tenguin dret a
aquesta escolarització.

Per tant, de quina manera es fa a Europa? Hi ha diferents
models, hi ha el model anglosaxó, per tot hi ha factors a favor
i en contra, però el model anglosaxó normalment agrupa els
infants, agrupar els alumnes segons les seves característiques,
és un model. Jo personalment no seria el que jo aplicaria si ho
hagués de decidir, però és un model, funciona i per tant, té tots
els seus adeptes perquè agrupa l’alumnat per les similituds que
hi ha entre ells.

Després també hi ha el model que es fa més a França, a
l’Estat francès, el qual es basa en la incorporació, però amb la
voluntat, diríem, d’assimilar els nouvinguts, però sense mesures
d’incorporació.

I després hi ha el model inclusiu, que pens que hi hem
treballat tots amb més o menys recursos, però que ha estat el
model pel qual s’ha optat en aquestes illes, que, des del meu
punt de vista pens que és una decisió molt encertada, però que
perquè sigui efectiu es necessita que hi hagi mesures i que
aquestes mesures es mantenguin. I aquí és on anava i que, per
tant, entenem que dins aquestes mesures bàsiques i fonamentals,
és que hi hagi aquesta planificació d’estratègies de l’acollida
dels nouvinguts. És a dir, que no sigui una cosa que s’improvisi,
sinó que es faci i el Govern, agafi el temps que agafi, però que
ho faci. Vull dir que miri a cada illa quina és la situació, miri
quines són les zones que necessiten més o menys recursos i que
ho facem en base a una planificació, no ho sé, en allò que de
vegades pressions de principis de curs, o depèn de les APIMA,
o de depèn de les APA, etcètera, sinó que hi hagi una
planificació d’una estratègia, de quins són els recursos i on.

I apuntàvem en els punts, que es fes en base a aquesta
unificació d’illes i dins les illes, quins són els llocs més
importants, d’Eivissa mateix la zona més greu o que necessitaria
més recursos en aquest punt seria, per posar un exemple, la zona
de Sant Antoni de Portmany. Per tant, jo crec que seria allà on
sí s’hi hauria d’abocar algun recurs, o destinar algun professorat
d’atenció a la diversitat, s’hauria de començar per aquí. Però bé,
és un exemple i no som jo tampoc la que he de dir com s’hauria
de fer la planificació, aquest Pla estratègic d’atenció a la
diversitat.

Us recoman, si estau interessats, mirar sobretot..., els més
avançats en aquest camp són els del País Basc, que s’entén i no
s’entén perquè el País Basc possiblement és una de les
comunitats amb un índex d’immigració més baix, però així i tot,
com que sí estan molt avançats a nivell d’educació, de lleis
educatives, amb això també són un exemple, no només en
formació professional sinó també amb els plans que tenen
estratègics d’acollida de nouvinguts.

Per tant, res més, després si hi ha algun, no ho sé, si hi ha
algun interès en algun punt en el torn de contrarèplica i, si no,
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel
Martí i Llufriu, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La diversitat és una
característica intrínseca als grups humans, per açò, en tant que
és una realitat social i educativa, ha de ser considerada en si
mateixa un element enriquidor i no un factor de desigualtat.

L’objectiu és establir i regular la resposta educativa a la
diversitat dels alumnes sota els principis de qualitat, d’equitat,
d’integració i d’inclusió i desenvolupar un marc normatiu propi
de les Illes Balears que sigui hereu d’experiències contrastades
i adequat a les condicions socioculturals de les nostres illes.

Dins els grups educatius hi ha una viabilitat natural que ha
de trobar una resposta educativa de qualitat al llarg de tota
l’escolaritat, més enllà de la visió que associa el concepte de
diversitat exclusivament a colAlectius amb peculiaritats que
requereixen el diagnòstic i l’atenció de professionals
especialitzats, per açò cal regular i establir les mesures generals,
ordinàries i específiques d’atenció a la diversitat, els aspectes
relatius a l’orientació educativa i les seves actuacions així com
la regulació de recursos humans i materials necessaris per fer
efectiva l’atenció a la diversitat.

I acab, la resposta educativa adequada a tots els alumnes es
concep a partir del principi d’inclusió i s’entén que únicament
d’aquesta manera es garanteix el principi de desenvolupament
de tots ells, s’afavoreix l’equitat i es contribueix a una cohesió
social real. 

Aquest text que acab de llegir forma part de la justificació
del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a
la diversitat i l’orientació educativa en els centres educatius no
universitaris sostinguts amb fons públics, i crec que resumeix de
forma molt clara quina era la vocació i la intenció quan es va
elaborar i aprovar aquest decret i que avui hauria de tenir
continuïtat. 

Val a dir que a conseqüència o lligat a aquest decret es va
crear el Servei d’Atenció a la Diversitat, es varen convocar, i
amb molt d’èxit, les jornades d’escola inclusiva, es varen crear
els equips de suport d’atenció d’incorporació tardana, etcètera.
La tasca feta, per tant, en aquest sentit durant la passada
legislatura va ser, jo diria, impressionant i, jo crec, molt bé
orientada. 
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L’escola democràtica, moderna, del segle XXI, de la bona
educació, necessàriament ha de tenir, ha de contenir tots aquells
punts que esmentava i que esmenta el decret, de ser una escola
integradora, de ser una escola inclusiva, cohesionadora,
generadora d’oportunitats, compensadora. Aquesta escola ha de
disposar de recursos, per tant necessaris, per poder fer tot açò,
per compensar, resoldre, respondre els dèficits socials,
cognitius, etcètera, dels alumnes i açò significa disposar de
plans d’acollida, plans estratègics d’atenció a la diversitat, com
regula el decret a l’article 5, etcètera. Crec que aquest és el
contingut i la voluntat d’aquesta proposició no de llei a la qual,
sense cap dubte, donarem suport.

Si un mira en aquests moments tots els plans d’atenció a la
diversitat que pengen del Departament d’Inspecció Educativa,
dels quals en repassaré només alguns, es pot constatar que molts
d’ells avui són inexistents o estan a mínims. Alumnat NESE:
miram tot allò que en aquest moment és vigent i ens trobam que
la realitat és que a molts de centres l’inici de curs va passar i
molts dels professors de suport i auxiliars tècnics educatius
s’incorporen mesos més tard d’haver iniciat el curs o fins i tot
d’altres no s’han incorporat, tot i la petició reiterada d’alguns
centres, exemple, Centre Públic Margalida Florit, i fa pocs dies
ho reiterava, les seves peticions no han estat ateses, se’ls ha dit
que no.

Pla de suport a la lectoescriptura del segon cicle d’educació
primària, miram la resolució, la darrera resolució és de 18 de
maig de 2011, per la qual es convoca la selecció de centres
educatius sostinguts amb fons públics per participar en aquest
pla d’educació primària per als cursos 2011 fins a aquest,
l’actual, 2013-2014, sense una nova convocatòria, sense que
altres centres no s’hagin pogut incorporar. 

Miram els plans PROA o d’altres amb aquests mateixos
objectius, la darrera resolució és de dia 12 de setembre de 2011,
per al curs escolar 2011-2012, no hi ha cap més nova
convocatòria, per la qual cosa s’han continuat els plans o s’han
acabat els plans que hi havia en marxa i poca cosa més.

Pla d’acolliment lingüístic i cultural, PALIC, diguem que
desaparegut, deixem-ho així.

Pla d’acollida i reforç educatiu, PAIRE, sota mínims.

Programes d’escolarització compartida, PISA i ALTER, sota
mínims.

S’ha justificat una i una altra vegada que els motius són
econòmics, però el primer que vàrem sentir d’aquest govern és
que l’educació seria l’autopista, l’autopista per la qual es guiaria
aquest govern. Aquestes paraules del president del Govern
encara ressonen en aquesta cambra pel seu incompliment dia sí
i dia també. 

La primera, jo diria, actuació més dramàtica precisament
que afecta el món educatiu ha estat la que afecta tot açò que ara
hem esmentat, la retallada de programes d’atenció a l’alumnat
amb necessitats educatives, supressió de professorat d’atenció
a la diversitat, de programes de reforç educatiu i d’acolliment
lingüístic i cultural per a la població nouvinguda, etcètera. 

Per tant, la proposició no de llei és no només necessària, és
imprescindible i incomprensiblement no ha estat el full de ruta,
el guió, la voluntat d’aquest govern. Si ho hagués estat
mínimament, si ho hagués estat mínimament molts d’aquests
programes que he esmentat s’haguessin sostingut perquè molts
d’ells no depenen tant dels recursos econòmics com de la
voluntat política. Alguns d’ells sí que depenen de recursos
humans, però aquests recursos humans no han arribat, han
arribat a altres llocs amb altres funcions, amb altres objectius,
però no han arribat al món educatiu.

Se’ns ha dit una i una altra vegada que amb menys es podria
fer més, no, amb menys suport educatiu no es pot fer més, amb
més alumnes dins una aula no es pot fer més, amb menys
recursos també econòmics, per molt que es menyspreï de
vegades aquest element, tampoc, en aquest cas, no s’ha fet més,
s’ha fet menys, i l’expressió d’aquest menys han estat aquests
programes de suport a la diversitat que han mort, que estan sota
mínims i que, si no canvia el rumb del Govern, doncs, sense cap
dubte el nostre alumnat, la nostra societat és qui ho patirà.

Per tant, donarem suport a la iniciativa i esperam que el
Govern reconsideri i reculli la voluntat d’aquell decret, el faci
seu perquè aquest decret és avui encara, a dia d’avui, vigent.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats. Estarem tots d’acord que l’educació és un dret bàsic de
caràcter obligatori que recull la Constitució i que, per tant, tot
ciutadà ha de trobar resposta a les seves necessitats formatives
de manera que adquireixi un bagatge cultural que li permeti
convertir-se en membre de ple dret en la societat on viu.

El Grup Popular, que en aquests moments governa a la
comunitat autònoma, no entén altra escola que l’escola
inclusiva, és l’únic model possible de l’escola en la societat
actual de les Illes Balears vista, com ha dit molt bé la Sra. Marí,
la seva composició demogràfica i cultural. 

Partint d’aquesta base, i ho vàrem demostrar que era així
donant suport a la seva proposició no de llei, de 14 de març de
2012, a la qual el grup en comissió del Partit Popular va donar
suport a aquesta PNL que vostè va presentar d’ensenyament
inclusiu a les Illes Balears, per tant, continuam en la mateixa
línia que vàrem marcar aquell dia 14 de març de l’any 2012.
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No parlem d’aquell perquè tant llei orgànica de la LOE, la
LOGSE, la LOMCE també ho ha agafat també de la LOE i
també ho admet, ens diu i estableix l’articulat que diu que s’ha
d’emparar aquest tipus d’escola inclusiva amb tots els recursos
que hi hagi en tots els àmbits territorials i proveir també els
recursos econòmics i el suport a aquesta problemàtica.

També la Constitució, les Nacions Unides, diuen el mateix,
en fi, el nostre Estatut d’Autonomia, per tant, la comunitat de
les Illes Balears té el compromís de garantir una igualtat
efectiva d’oportunitats prestant els suports necessaris tant als
alumnes que ho requereixen com als centres en els quals estan
escolaritzats i impulsar mesures perquè el dret a l’educació sigui
gaudit per tot l’alumnat en igualtat d’oportunitats. I en aquest
cas concret el dels alumnes immigrants.

La Conselleria d’Educació en tot moment és conscient del
caràcter plural dels seus ciutadans, i a més en aquesta
comunitat, i dels reptes que suposa i sempre buscant les
respostes més eficaces per a l’atenció a l’alumnat, i fuig, en
aquest cas, sempre del catastrofisme del qual sempre fa goig el
Grup MÉS dient que tot és una catàstrofe, que si les autopistes
de l’educació, que si encara ressonen aquí dintre, però no ho
veim així, perquè sempre el mateix discurs del Grup MÉS i,
vaja, encara que féssim les coses com estam fent-les, doncs,
sempre seria catastròfic. 

Les diferències culturals han estat una constant en la nostra
realitat en aquests moments que s’han vist incrementades per la
presència d’alumnes immigrants en les nostres escoles, encara
que la Sra. Marí també estarà d’acord que en aquests moments
preemigratoris ha anat a menys i és ben cert que últimament
s’ha pogut constatar una clara reculada d’aquestes arribades, en
el sentit, per exemple, a partir de 2011, any que és quan més
s’aguditza la crisi de l’ocupació en el país, a l’any 2012 ja
comença la gent a anar-se’n. El nombre d’estrangers, també li
puc donar dades, però no entraré en dades, empadronats a les
Illes Balears descendeix en 18.965, és a dir, que Déu n’hi do! la
situació de la immigració, d’un any a l’altre hi ha molta
diferència.

A l’actualitat la situació de l’escolarització i la resposta
educativa a l’alumnat nouvingut no és una qüestió, i això sí que
m’agradaria que quedés clar, de planificar, perquè és el sentit de
la seva proposició no de llei, d’una manera especial, de
planificació, sinó que nosaltres creim que cada centre és el que
ha de planificar i prendre les mesures més adients per rebre de
manera puntual al nou alumne nouvingut i facilitar el seu accés
al nostre sistema educatiu de la manera més adequada. És a dir
que el que nosaltres volem és respectar cada centre, la seva
manera de ser i la seva idiosincràsia de centre, ho hem dit
sempre i així ho feim.

Els centres educatius de la nostra comunitat educativa
planifiquen mesures educatives que faciliten respostes
adaptades als alumnes escolaritzats i presten una atenció a
l’alumnat immigrant i que vostè bé sap perquè és professional
de l’ensenyament, tant vostè, Sra. Marí, com el Sr. Martí, que
es reflecteix a les programacions generals anuals, que és la
PGA, i cada centre és independent dels altres, té la pròpia
manera de ser i la seva identitat.

A partir de la PGA, vostès saben perfectament que després
es crea el que és diu el PAD, que és el Pla d’atenció a la
diversitat, i dins del Pla d’atenció a la diversitat doncs es
crearien els programes individuals que són el que vostè ha dit
molt bé, Sr. Martí, el PALIC. Això es fa actualment, això es fa
actualment, són els instruments de planificació en els quals es
concreten i es desenvolupen per a un any escolar els documents
institucionals de planificació i d’actuacions concretes que es
desprenen del Pla d’atenció a la diversitat.

Es tracta així del conjunt d’actuacions derivades de les
decisions adoptades en el projecte educatiu que cada centre
elabora i el currículum de cada centre i es van corregint a través
de tot l’any les competències de diferents òrgans del Govern
que coordinen els dos ens i que ho fan... sempre hi participen
tots els docents del sector de la comunitat escolar. 

Jo he estat director d’un centre educatiu d’ensenyances
mitjanes i sempre que hi ha hagut un alumne nouvingut, idò se
l’ha recollit i d’una manera molt eficaç, també s’ha de dir, dins
el PALIC fins i tot hi ha alumnes estrangers, sobretot del
Marroc i sobretot anglesos, que s’han incorporat a les aules
normals en un espai de temps relativament curt i difícilment de
veure l’efectivitat que han tingut aquests plans.

Per tant, el Pla d’atenció a la diversitat és el conjunt, vostè
ho sap, d’actuacions organitzatives, suport, reforços que es
dissenya i que es posa en pràctica per proporcionar als alumnes
la resposta educativa més ajustada a les seves necessitats
educatives generades a particulars.

També li he de dir que dins el pla a la diversitat del govern
actual, del Govern de les Illes Balears s’ha creat també un
conveni molt, molt, molt singular, ja no hi vull entrar, com vostè
ha dit, a explicar les tres maneres, l’anglosaxó, el d’immersió...,
és un conveni de cooperació cultural i lingüística entre el
Govern d’Espanya i el Govern del Marroc el qual va entrar en
vigor i és un programa d’ensenyament en llengua àrab i també
en la cultura del Marroc, la cultura del país magrebí, dirigit als
alumnes marroquins. 

Per tant, crec que la planificació s’ha de fer des de cada
centre, tenir autonomia de centre, cada centre sap el que entén
dels alumnes seus, planificar persones no (...) l’efectivitat. Per
tant, Sra. Marí, crec que... i Sr. Martí, crec que també estan... el
professorat molt conscienciat en aquest tema i també tenen, no
sé si tots els recursos que voldríem, però tenen els recursos
suficients per donar resposta i també sé que en tots els centres
educatius fent un gran esforç se’ls acudeix i se’ls integra dins
les aules ordinàries en el moment i ells responen a la demanda.

Per tant, Sra. Marí, votarem al primer punt de la iniciativa..,
em sap greu no allarga més, m’allargaria més, però la meva veu
no em dóna per més, perquè és un tema que m’agrada molt
també, al primer punt li donaríem..., ja li ho he dit, li donaríem...
votaríem que sí, com deia al principi de la meva intervenció,
sempre sent coherents amb el que vàrem votar dia 14 de març
de 2012, però al 2, al 3 i al 4 ens sap molt de greu, però no li
podrem donar la raó, ja que la població immigrant es mou per
tot el territori, la qual cosa fa que l’atenció a l’alumnat
nouvingut hagi de ser igual per a tots i en tot el territori. 
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La Conselleria d’Educació i Cultura vetlla, cregui’m, perquè
els centres tinguin els recursos materials i humans necessaris
per atendre les necessitats d’aquest tipus d’alumnat, amb un
únic objectiu que és aconseguir una ràpida integració en el
sistema educatiu, així com l’aprenentatge de les llengües
cooficials en el territori, la qual cosa revertirà indubtablement
en una major inclusió social dels infants.

Moltes gràcies i bones tardes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Monerris. Vol fer ús de la paraula, Sra. Marí per
contradiccions?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, molt breument. Sr. Monerris, aquesta alAlegat i
aquesta defensa de l’autonomia de centres... no sé què dir-li,
però tant de bo, tant de bo s’aplicàs a totes les qüestions que els
centres demanen i necessiten i no ara en aquests moments quan
parlam precisament de l’alumnat nouvingut i de la seva
integració.

Dit això, però, li he de dir que esper que no hagin de
lamentar aquest tipus de polítiques educatives que apliquen
perquè li vull dir que una política educativa que no garanteixi la
plena incorporació i que per tant no compti amb les mesures
d’acollida necessàries posa en perill la cohesió de la societat en
el seu futur i genera -i li ho dic ben clar- la possibilitat de borses
de marginalitat que sempre, sempre i sempre constitueixen una
bomba de rellotgeria per a qualsevol país, i més per a aquest.

No voldria entrar en cap altra valoració de la població
immigrada i la situació en què està. Sé que som a un any de les
eleccions, sé que possiblement la conselleria, vull pensar que és
això, que la conselleria no vol assumir aquest repte, però que
s’ha de fer una estratègia i una planificació, s’ha de fer, no es
pot treballar en educació amb... si som el país d’Europa amb
l’índex més elevat de població nouvinguda i treballam d’aquesta
manera improvisada, amb actuacions d’improvisació correctes,
però no n’hi ha prou, no n’hi ha prou. S’ha de fer com sempre
des d’alt una planificació i, des d’aquí, llavors anar baixant amb
planificacions més concretes. Ara tenim moltes actuacions
concretes que són importantíssimes, que estan ben fetes, però
que així i tot no n’hi prou i si ens avenim tots que els recursos
són limitats, que hi ha menys recursos i que ara per ara tampoc
no n’hi haurà molts més, és més important que mai aquesta
planificació i aquesta estratègia. 

Per tant, Sr. Monerris, lament profundament que el Govern
no vulgui assumir aquest repte de feina, perquè és feina, no és
res més, eh?, no és tampoc ara una inversió, senzillament es
podria mirar de quina manera en aquests moments s’inverteixen
aquests recursos que s’inverteixen ara, possiblement amb els
mateixos recursos, si hi hagués una bona anàlisi de la
planificació, es podrien encaminar a un lloc o a un altre, que són
més necessaris. Per tant, és un problema de feina i si és un
problema de feina, els meus comentaris no serien apropiats en
aquesta cambra, així que...

I gràcies al Sr. Nel Martí pel seu suport i vull lamentar una
vegada més, perquè es parla de cohesió social i la cohesió social
a les Illes Balears, tant de bo esper que s’ho creguin, però que
sàpiguen que és un dels problemes més importants que hi ha i
que hi haurà en un futur. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. No he entès, perdoni, si accepta la
votació separada dels punts. Sí? D’acord, perfecte, idò si feim
la votació separada podríem dir que el punt 1 s’aprovaria per
assentiment. I passaríem a la votació de la resta de punts.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 12837/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 15533/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a IVA súper reduït cultural i
material escolar.

Per acabar passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 15533/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a l’IVA
súper reduït cultural i material escolar. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Sr. Manel Martí i Llufriu, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Simplement, Sra. Presidenta, prenc la paraula per dir que
renunciam a aquesta proposició no de llei, per un motiu ben clar
que és que al passat plenari, dimarts passat, es va aprovar, a
iniciativa del Partit Socialista, una proposta que va incorporar
una esmena del nostre grup i que el text final va ser assumit pels
tres grups, el qual va en aquest mateix sentit d’instar el Govern
de l’Estat a implantar l’IVA súper reduït també al material
escolar.

Per tant, estam satisfets, creim que el debat no té perquè
allargar-se més i la retiram.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència quedaria retirada.

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