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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. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Margalida Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap més substitució.

Idò passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en les
compareixences RGE núm. 10875, 10876 i 10877/13, de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats.

Assisteix la Sra. Joana Maria Camps i Bosch, consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyada del Sr.
Guillem Estarellas, secretari autonòmic; del Sr. Bartomeu Isern,
director general de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans; del Sr. Mateu Sunyer, director de l’IBISEC;
de la Sra. Joana Noguera, cap de Premsa, i de la Sra. Irene
Duran, cap de Gabinet.

1) Compareixença RGE núm. 10875/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les
infraestructures escolars a Mallorca.

En primer lloc, passam al debat de la Compareixença RGE
núm. 10875/13, de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats, solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre les
infraestructures escolars a Mallorca.

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats. Molt
breument, perquè no sé exactament què els interessa als senyors
diputats dels partits de l’oposició, breument faré un resum de
l’obra que ha realitzat aquest govern des de l’octubre del 2011
a febrer del 2014, dient-los, en primer lloc, que vostès són els
primers coneixedors de la dificultat econòmica que ha tingut
aquest govern fins a hores d’ara, de la falta de liquidesa i de la
falta i del dèficit que arrossega aquesta comunitat autònoma.

Això no obstant, s’ha fet un important esforç tant en obra
menor com en obra major. Així, des d’octubre del 2011 a febrer
del 2014, en obres menors aquest govern ha gastat 731.498,41
euros i en obres majors 9.492.563,15 euros.

Per descriure-los breument l’obra menor realitzada els puc
dir que a l’illa de Mallorca, al municipi des del més petit fins al
més gran, perquè s’han fet petites obres, al municipi d’Alaró es
va fer una substitució de quadre elèctric del centre, que ja està
totalment acabada, autoritzada el 10 d’abril del 2012 i que va
costar 1.879,92 euros.

A Alcúdia es va fer una nova instalAlació per al tema del
wifi, la qual va ser autoritzada dia 17 de juliol del 2012 i va
costar 2.427,04 euros.

A Artà, al CEIP Na Cargol, també per un tema de
connexions de wifi, es va fer una inversió de 962,29 euros, que
també està acabada. També a Artà, al CEIP Rosa dels Vents i a
la Colònia de Sant Pere, el mateix, es va fer una instalAlació i
preparació de nous llocs de feina per a la instalAlació de wifi,
que també està acabada; es va autoritzar dia 17 de juliol del
2012 i va costar 1.605 euros. També a Artà es va fer una
substitució de la coberta de porxos de “pavés” policarbonat; es
va autoritzar dia 10 d’agost del 2011 i va costar 14.999,96 euros
i va ser a l’IES Llorenç Garcías i Font.

A Binissalem, al CEIP Nostra Senyora de Robines, es va fer
una escala per a sortida d’emergències, que era necessària, es va
acabar, es va autoritzar el març del 2013 i va costar 26.165,71
euros. També a Binissalem es va fer una instalAlació diferencial
en el nou CEIP Binissalem, que va costar, res, a penes 200
euros.

A Bunyola, al CEIP Mestre Colom, s’ha fet un asfalt del
pati, que ja està acabat; es va autoritzar dia 1 de gener del 2012
i va costar 22.527,76 euros.

A Calvià, al CEIP Ses Rotes Velles, es va fer una
interconnexió de Rack que es va acabar, ja està acabada, es va
autoritzar dia 22 de febrer del 2012 i va costar no arriba a 500
euros. També a Calvià, a l’IES Calvià, es va arreglar un dipòsit
i també està acabat i va costar 9.196 euros. També a Calvià, al
CEIP Xaloc, es va fer una instalAlació de dipòsit aeri, que també
està acabada i va costar 12.674,51 euros. A Calvià, també, al
nou CEIP Son Caliu, es va fer una unió de dos armaris de Rack
i també es va fer un tema de wifi, que va costar 645,79 euros.

A Campos, al CEIP Joan Veny i Clar, també es va fer una
instalAlació d’antena per a temes de wifi, que ja està totalment
acabada, que va valer 7.556,77 euros.

A Capdepera, a l’IES Capdepera, es va fer una instalAlació
de dipòsit aeri, ja totalment acabada, que va valer 4.392,38
euros.

A Felanitx, al CEIP de S’Algar, es va fer una substitució de
la canonada de calefacció, que va costar 3.772,33 euros i està
totalment acabada. També a Felanitx, al CEIP Reina Sofia, es
va fer una reforma integral dels banys de la primera planta,
totalment acabada, que va valer 8.733,75 euros. També a
Felanitx, al CEIP Reina Sofia, es va fer una reforma integral
dels banys de la primera planta, que està totalment acabada i va
costar 35.198,75 euros. També a Felanitx, al CEIP mateix Reina
Sofia es van separar els banys, es va fer una separació de banys,
que va valer, també totalment acabada, 25.083,57 euros.
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A Inca, al CEIP Miquel Duran i Saurina, es va fer una
reparació de filtracions d’aigua a causa de deficiències que
presentaven els baixants, que està totalment acabat i va costar
4.815,80 euros. També a Inca, al CEIP Miquel Duran i Saurina,
es van reparar unes deficiències que hi havia a una coberta de
policarbonat a la primera planta, açò va costar 4.109,16 euros.
També al CEIP mateix d’Inca Miquel Duran i Saurina, es va fer
una modificació d’una porta abatible i es va fer una ampliació
per convertir-la també, o sigui, no era abatible i es va convertir
en abatible, que va valer 1.236 euros. També a Inca mateix, al
CEIP Miquel Durant i Saurina, es van fer ajudes i modificació
de la barrera i construcció d’una paret al pati infantil, aquesta
obra va costar 2.020,70 euros i està totalment acabada. També
a Inca, en el mateix CEIP Miquel Duran i Saurina es van fer
reparacions de desperfectes a una coberta d’aquest centre, també
totalment acabades, que van valer 1.726,67 euros. Al CEIP
Ponent, també d’Inca, es va fer un subministrament i instalAlació
d’un lloc de porteries i cistelles que va costar 2.356,28 euros,
totalment acabat. També a Inca, al CEIP Llevant, es va fer un
subministrament i muntatge d’un grup tèrmic i dipòsit de gasoil,
també totalment acabat, que va valer 7.120,71 euros. A Inca
mateix, a l’IES Pau Casasnovas, que en aquests moments està
en execució, es reparen esquerdes dels murs de l’aula
d’automoció; en aquests moments s’executa i tenim un
pressupost de despesa previsible de 23.850,31 euros.

A Llucmajor, al CEIP Rei Jaume III, es va fer, i ja està
acabat, un mur que feia falta dins l’escola, que va valer
34.244,78 euros.

A Maria de la Salut, al CEIP Maria de la Salut, es va fer una
substitució de la bomba de recirculació, que ja està totalment
acabada, que va valer 1.708,19 euros.

A Marratxí hi havia una sèrie de desperfectes amb
moviments de pannells metàlAlics a la vorera de la teulada de
l’edifici, ja està totalment reparat i no arriba a 500 euros. A
Marratxí mateix, a l’IES Son Ramonell hi van fer una ampliació
de la xarxa d’interconnexió per al tema de wifi i ens va costar,
està totalment acabat, 2.136,39 euros. A Marratxí, a l’IES Son
Ramonell també, es va fer també una altra reparació i reposició
de pannells metàlAlics del sostre de l’edifici que va costar 921,58
euros.

Després, a Palma, s’han fet diverses reparacions; per
exemple, es va fer al CEIP Son Ferriol, un canvi de porta del
nucli dels banys i açò ens va costar 701 euros. Al CEIP Costa i
Llobera es va reasfaltar part del pati, que ens va costar, també
està totalment acabat, 10.251,62 euros. A Palma també, al CEIP
Jaume I, es va fer una substitució de la caldera de gasoil, açò va
valer, també està totalment acabat, 11.643 euros. També al
CEIP de Palma, Marià Aguiló, es va fer un enllaç entre dos
armaris per a un tema de wifi, que també va valer, està
totalment acabat, 917,12 euros. A Palma, també al CEIP Màxim
Alomar, es van fer noves línies per a la càrrega d’ordinadors i
portàtils que van valer, totalment acabat, 869,40 euros. A
Palma, també al CEIP Pràctiques, es van fer modificacions i
reparacions elèctriques diverses que feien falta, que està
totalment acabat i va valer 6.855 euros. També al Palma, al
CEIP Sant Jordi, es van fer reparacions urgents de quatre
detalls, però que eren urgents, que hi havia en el centre, que van
costar 358,68 euros. També hi va haver reparacions al CEIP
Sant Jordi de Palma, reparacions diverses, de desperfectes, per

1.949,36 euros. Al CEIP Son Serra es va arreglar una porta que
va valer 840,95 euros. Al CEIP Son Serra, també, es van haver
d’arreglar una sèrie d’endolls i va valer 160,93 euros.

A Palma, també, al CEPA La Balanguera, es va fer una
ampliació del cablejat, també per un tema de wifi i va valer
1.987,74 euros. 

També a Palma, al Verge de la Salut, es van fer unes
reparacions ja acabades al menjador, que van valer 3.796,98
euros.

A Palma, a l’Escola Nàutica Pesquera, aquí on es fia actuar
en el futur, s’han fet actuacions urgents de seguretat, mentre no
es facin les actuacions definitives, per valor de 4.807,63 euros.

Després, a Palma també, a l’Escola Vella del Pont d’Inca,
s’han fet millores i adequació de diverses zones del centre, com
la pista esportiva, la rehabilitació del pati, sanejament i
rehabilitació tant de zones interiors com exteriors, per un valor
de 44.064,32 euros.

A Palma, també, a l’IES Antoni Maura, s’ha realitzat una
impermeabilització per valor de 6.000 euros. A Palma, també a
l’IES Antoni Maura, s’han fet diverses reparacions de
desperfectes que hi havia i han pujat a 12.913,34 euros. Després
també, a Palma, a l’IES Antoni Maura, es farà, perquè s’està...,
perdó, es va fer i es va executar el setembre del 2013, el
sanejament de la xarxa de fecals que va costar 7.130,97 euros.

També a Palma, a l’IES Emili Darder, es va fer una
impermeabilització de la terrassa, que també es va executar el
setembre del 2013, per 2.898,11 euros. A Palma, també a
l’Emili Darder, es va fer una reparació urgent d’una fuita
d’aigua al pati del centre, que ja està reparada, com és normal,
per 1.234,87 euros.

També a Palma, a l’IES Francesc de Borja Moll, es van fer
reparacions d’urgència a les instalAlacions del centre, per un
valor de 2.058,21 euros.

I a Palma també, a l’IES Joan Maria Tomàs, es van fer
reparacions de despreniments que tenia la façana, per 1.446,47
euros.

També a Palma, a l’IES Ramon Llull, s’han fet diverses
reparacions de deficiències de canals i baixants i també de la
coberta, per valor de 37.522,97 euros. A Palma també, a l’IES
Ramon Llull, es va fer una reforma parcial de la coberta, per
valor de 16.690,98 euros.

També a Palma, a l’IES Son Rullan, s’han reparat 15
persianes de l’entorn del centre, per valor, que també està
acabat, de 6.980,91 euros.
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A Palma també, a Sa Llonja, s’ha fet una instalAlació de
fusibles que feia falta, que açò no puja més que a 200 euros.

També a Porreres, a l’IES Porreres, es va canviar una bomba
impulsora, que també ja està fet, que ha valgut 5.066,94 euros.
A Porreres, a l’IES Porreres, també s’han reparat diverses
rajoles que caien i s’ha fet un tractament de juntes de dilatació,
que ha pujat a 1.930,51 euros. A l’IES Porreres també es va fer
la instalAlació de dos armaris per a un tema de xarxa també, que
puja a 304,47 euros. A l’IES Porreres, també s’ha fet una
reparació de la sala de bombeig, que també està acabada, per
5.066,94 euros.

A Sa Pobla, s’ha fet una inversió en el CEIP Sa Pobla,
perquè s’ha adequat l’aula d’informàtica; aquesta inversió ha
costat 7.530 euros. A Sa Pobla mateix, al CEIP Son Basca, es
va reparar un mur que havia caigut, per les pluges, i va costar
40.571,71 euros. També a Sa Pobla, al CEIP Tresorer Cladera,
es va arreglar l’escala d’emergència, que va valer 13.686,93
euros. A Sa Pobla també, es va reparar, a l’IES Sa Pobla, hi va
haver un despreniment de la canal de la façana nord i es van
reparar diverses goteres per valor de 4.861,20 euros.

A Santa Margalida, al CEIP Voramar, es va fer la divisió de
l’aula de psicomotricitat i de la biblioteca; açò va costar, i ja
està acabat, 3.585,05 euros. A Santa Margalida també, a l’IES
de Santa Margalida, es va fer una renovació d’un tancament que
hi havia de diverses instalAlacions del centre, que va costar 6.427
euros.

A Santanyí, al CEIP Blai Bonet, es va fer una reparació d’un
fals sostre a la primera planta, que va costar 21.522,22 euros. A
Santanyí, també està acabat, al CEIP Blai Bonet, es van fer
mesures preventives també del fals sostre, diverses mesures que
s’havien de prendre per seguretat, que van costar 5.482,54
euros. A Santanyí també, al CEIP Blai Bonet, es va pintar tot
l’interior, que va valer 10.241,77 euros. A Santanyí, també al
CEIP Blai Bonet, es van fer millores per al tema de wifi i va
valer 850 euros. A Santanyí, al mateix CEIP Blai Bonet, es va
pintar el centre i va valer 8.966,11 euros i està acabat.

A Son Servera, al CEIP Jaume Fornaris, es va arreglar un
porxo, que va valer 9.500,75 euros. A Son Servera, també al
CEIP Jaume Fornaris i Taltavull, es va fer una revisió d’OCA
que va valer 573,48 euros.

A Marratxí, a l’IES Son Ramonell, es van fer diverses
reparacions de les deficiències que hi havia al gimnàs, que han
costat 27.341,64 euros.

Al CEIP Coll d'En Rabassa de Palma, també està acabat, es
va fer la substitució d’un mòdul de cuina i es van haver de
canviar fogons, forn, entre d’altres coses; va costar 3.316,61
euros.

A Manacor, a l’IES Son Fangos, el basament i la rampa
d’accés i es va fer una cabina de pintura per colAlocar els tallers
d’automoció; açò va costar 4.156,35 euros.

A Campos, al CEIP Joan Veny i Clar es van reparar
desperfectes a causa d’un temporal que hi havia hagut i que
havia afectat les instalAlacions elèctriques, açò va costar
32.987,15 euros.

A Inca s’han fet diverses reparacions de les goteres i d’altres
deficiències que s’executen en aquest moment i que hi ha
previst gastar 8.976,61 euros. 

A Santa Margalida està previst també, s’executa en aquest
moment un canvi d’ús d’instalAlació per implementar un cicle a
l’IES Santa Margalida, que valdrà 27.790 euros.

A Llucmajor al CEIP Rei Jaume III es fa un canvi de la
caldera que açò ja està acabat i que ha costat 8.438,30 euros.

A Binissalem, al CEIP Binissalem, es farà o es fa... s’ha fet
ja i està acabada una reparació de la unitat refredadora que va
valer 8.614,72 euros.

A Inca, també al Francesc de Borja Moll, s’han posat
mesures de protecció davant una sèrie d’esquerdes que havien
sortit i açò val o ha valgut 1.249,83 euros.

A Marratxí, al CEIP Nova Cabana, s’executen en aquest
moment diverses reparacions a la zona infantil per valor de
2.947,90 euros.

I també a Inca, al CEIP Miquel Duran i Saurina, s’ha fet, i
ja està acabada, la substitució d’un acumulador d’aigua calenta.

Açò quant a les obres menors.

Quant a les obres majors a Inca, al CEIP Duran i Saurina,
per un valor de 80.894,84 euros s’han fet obres d’instalAlació a
les cobertes.

També s’ha fet una important reforma, ja acabada, al CEIP
Costa i Llobera de Marratxí per valor de 138.600 euros.

A l’IES Ramon Llull també s’ha fet una reparació de
cobertes per valor de 221.041,32 euros. 

Al CEIP Joan Mas també de Pollença, s’executa en aquest
moment una reforma també parcial de la coberta per valor de
97.232,72 euros.

A l’alberg de La Victòria també es fa una reforma parcial de
la coberta, en aquest moment està en licitació, per 92.997,61
euros.

A l’IES Son Marçal, ja està acabat, com saben, de Marratxí,
es va fer el nou IES que va valer 5.154.715,74 euros.

I a Manacor, a l’IES Son Fangos, s’ha fet la segona fase de
l’IES, com també saben, està pràcticament acabada, per valor de
3.707.080,92 euros.

Aquestes són les obres que s’han, a Mallorca, que s’han
executat i que s’executen en aquests moments. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

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

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la presència
de la consellera en aquesta comissió i del seu equip per tal
d’informar sobre les infraestructures escolars a Mallorca, a
Menorca, a Eivissa i a Formentera. En segon lloc, donar la
benvinguda, un altre cop, a aquesta casa, que és casa seva, a les
persones de l’APIMA de l’Escola de Son Macià. I finalment, el
nostre grup no pot deixar de lamentar la mort de l’alumna que
es llançà d’un cinquè pis, tant i més si es confirma que la causa
és l’assetjament escolar, una pràctica vil i cruel que no ha
esdevingut infreqüent.

Sra. Consellera, abans de formular una sèrie de qüestions
que duc anotades, li he de dir que he tengut la sensació que ens
donava un comunicat mèdic d’algú que acaba de caure d’un
àtic, que està en coma i que ens donava la relació de quants
esparadraps li han posat. Està molt bé que ens digui quants
d’esparadraps i quantes injeccions, però el que realment ens
interessa és si el malalt tendrà un període de recuperació, en
quin estat de salut es troba, si hi ha plans que faci una
recuperació i en quins terminis, més aviat ho contemplàvem
com un tema més general. 

D’això que vostè ha explicat aquí, a Mallorca, en deim posar
pegats i anar sota la pressió de les circumstàncies i actuar en
funció de les necessitats i no en funció d’un planejament i d’una
estratègia de renovació i de conservació. En tot cas, Sra.
Consellera, no han fet res que no sigui obligació fer. Els
polítics, i d’una forma especial els que governen, tenen
l’obligació de proveir els ciutadans de les infraestructures
necessàries i sobretot de conservar i mantenir allò que és
patrimoni comú, allò que a tots pertany. Per tant, aquestes
reparacions que vostè ha enumerat entren, diguem, dins la
responsabilitat que té el seu departament, la seva conselleria.

És el cas dels centres escolars de la xarxa pública, cert que
el manteniment és compartit amb els ajuntaments en allò que
afecta les petites reparacions del dia a dia, no així quan els
danys són estructurals o d’obra major. En qualsevol cas,
compartida o no, la responsabilitat final del sistema educatiu, de
garantir als alumnes i docents les millors condicions per
estudiar i exercir la docència, i això inclou els centres, les
instalAlacions on s’imparteix l’ensenyament, és de la conselleria
que vostè encapçala i n’és la màxima responsable. 

La realitat és que en gairebé tres anys de legislatura i dos
consellers el procés de deteriorament dels centres públics ha
estat inexorable. Es queixen molts de directors que no han estat
ateses les seves queixes, les seves reclamacions per tal que
fossin reparades les deficiències, que són moltes i de naturalesa
diversa. A més de les que vostè ha esmentat n’hi podríem..., no
vull caure en la temptació d’esmentar tot el rosari de queixes o
de deficiències de centres escolars, per tant, l’únic que posaré
seran dos exemples o dos casos molt concrets. Deficiències
totes elles que van deteriorant els edificis i que fan més
incòmoda la tasca dels mestres i l’assistència dels alumnes. 

Sembla que tot allò públic, tot “lo nostro”, no és una
preocupació prioritària seva, deixar que les infraestructures
públiques es facin malbé és una manera també d’afavorir
l’ensenyança privada. Les propietats dels ciutadans mereixen un
manteniment acurat i puntual, com el que tots feim a casa
nostra, perquè sempre és més econòmic arreglar una gotera que
reconstruir tota una teulada.

En qualsevol cas, en grans trets el que ens interessaria saber
són dos punts, ens agradaria saber si la conselleria disposa d’un
pla d’infraestructures. A fer el pla d’infraestructures s’hi
comprometé l’anterior conseller el 2011 i comprometé un pla
que comprenia de 2012 a 2016, i el pla d’infraestructures és una
eina de treball, un full de ruta sobre el qual dissenyar models
d’actuació i establir prioritats. Si és el cas que el tenguin i que
nosaltres el desconeixem si és tan amable ens en podria
assabentar o fins i tot fer-nos-lo arribar per tal de poder saber
quina és la política quant a infraestructures que té el Govern i
que té la conselleria.

També ens agradaria saber si han elaborat un calendari per
resoldre les deficiències. Li deia abans que aquesta relació que
ens ha fet, que està bé que l’hagi feta i que està bé que s’hagi
actuat, com no pot ser d’altra manera, més sembla ser una
intervenció a corre-cuita per arreglar o per adobar problemes
que necessiten una solució imminent que no una previsió de
manteniment. Les previsions de manteniment, els fulls de
manteniment sé que una conselleria que disposa de tants de
centres és més complicada, però sí que les empreses, les
indústries solen tenir uns fulls de manteniment on hi ha
determinades coses que es revisen cada determinat temps
segons la importància que tenguin, i hi ha unes persones que són
les que, en aquest cas jo entenc que seria l’IBISEC, que serien
les encarregades d’anar revisant les instalAlacions i anar revisant
les estructures per tal de posar solucions anticipades als
problemes que poden tenir. Per tant, d’això se’n diu prevenció.

Vostè mateixa, de totes formes, a l’últim plenari es va
comprometre a eliminar tot el fibrociment que, com és sabut i
en determinades circumstàncies i condicions, perquè conté
fibres d’amiant perjudicials a la salut, pot afectar la salut de les
persones, i també suprimir totes les barreres arquitectòniques
que dificulten l’accés de les persones amb discapacitat. Cal
assenyalar que hi ha prou centres educatius que no respecten la
Llei d’accessibilitat i que seria convenient tenir establerts quins
són aquests centres i també establir unes actuacions en el temps,
un calendari d’actuacions, per poder normalitzar aquesta
anomalia.
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És per això que tal és l’envergadura dels seus compromisos,
d’aquestes accions a què vostè es va comprometre, les que fan
referència a la uralita, dita comunament uralita, o al fibrociment,
com a les barreres arquitectòniques, tal és l’envergadura, dic,
que ja deuen disposar d’un informe detallat d’on es troben els
problemes i quan i de quina manera els afrontaran. Un anunci
d’aquestes característiques, que afecta gran nombre de centres
i gran diversitat de situacions i de problemes, bé requereix un
diagnòstic i un calendari d’actuacions. Si és així al nostre grup
també li agradaria conèixer-lo, tenir-hi accés per poder fer un
seguiment de tota aquesta problemàtica que afecta la xarxa de
centres d’educació de l’escola pública.

Li deia que no sucumbiré a la temptació d’anomenar un per
un tots els casos que arriben a través de la xarxa de centres que
tenen problemes de tot tipus, des de goteres a façanes, però sí
que m’agradaria posar, treure dos exemples, perquè són dos
exemples més recents, un d’ells vostè mateixa l’ha tret i l’ha
anomenat i, per tant, el faré servir, que és el CEIP de Son Rullan
on s’han arreglat uns determinats problemes, però l’APIMA
denuncia, concretament, i això és de la setmana passada, que hi
ha sis aules inutilitzades per goteres i despreniments i l’alumnat
que necessita reforç escolar o desdoblament ho ha de fer a un
racó del passadís o sota una escola per manca d’espais que no
siguin perillosos. La biblioteca també està inutilitzada i la
cornisa de l’entrada de l’escola té despreniments, cosa que ha
obligat a posar una cinta perimetral per tal d’evitar que
l’alumnat s’hi apropi. 

Jo crec que el CEIP Son Rullan... bé, després hi ha un
informe de la Direcció General de Planificació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Maicas, ha d’acabar que ha esgotat el seu temps. Ha
d’acabar.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

... sí, només un minut i acab...

LA SRA. PRESIDENTA:

Mig minutet, que ja s’ha passat molt.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Mig minut, sí,... que confirmen que no suposa cap perill per
als alumnes i molts de pares i mares no ho creuen així. Crec que
seria convenient aplicar un criteri d’un principi de precaució. 

Desprès, atès que són aquí, els pares i mares de Son Macià,
... home, el tema de Son Macià l’hem tractat a comissió, l’hem
tractat en el plenari, vostè va intervenir al plenari dient que li
donaria una solució, quan va acabar el plenari va parlar amb els
pares i les mares d’aquesta escola, es va comprometre a una
solució i encara no s’ha fet res. A veure, amb aquests dos temes,
bé, aquesta és la informació que tenim i si és una altra, idò,
desmenteixi-nos-la, aquesta és la informació de què disposam
i com que no tenc més temps ja aprofitaré l’altre torn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Manel Martí i Llufriu, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui ens toca parlar de
pedra, de l’edifici, una escola emperò no és un edifici, una
escola és una comunitat de persones, una comunitat educativa
i un projecte educatiu determinat fet per i al servei d’aquelles
persones. L’edifici, la pedra és important, sense cap dubte, però
he de dir que avui se’m fa realment difícil parlar de la pedra
quan la carn, la persona és constantment esquinçada,
maltractada, humiliada, perseguida, amenaçada, atemorida. I no
dic açò per menysvalorar l’edifici, la pedra, al contrari, ho dic
perquè ningú no oblidi que en aquell edifici, en aquella pedra hi
viuen, educativament, dins el context d’un projecte educatiu,
persones. 

L’edifici, idò, és important perquè és el lloc on s’ha de
produir físicament el fet educatiu, per tant, ha de ser un edifici,
un espai suficient, ha de ser segur, ha d’estar al servei de la
tasca educativa perquè afavoreixi aquella tasca, ha de ser
acollidor. Sense cap dubte aquí no anam a parlar avui de, o crec
des del nostre grup no hauria de ser la intenció, dels defectes,
dels desperfectes que tenen i que els edificis han acumulat, sinó
tot el contrari, la posició, l’actuació del Govern enfront d’allò
que és inevitable, el desgast dels edificis públics i molt més
quan es du a terme una activitat tan dinàmica com és l’educativa
i l’escolar.

En aquest sentit, sí que allò que ens preocupa és la part
política i la part política es reflecteix en pressupost. Si miram el
pressupost des de 2011 a 2014, el pressupost del conjunt de la
conselleria, ha passat de 830 milions d’euros a 741 el 2014. Si
miram allò que ens afecta més especialment ara, que és
l’IBISEC, ens trobam que la liquidació de 2010 és de
30.649.000 euros, la liquidació de 2011 és de 22.093.000 euros
i la liquidació de 2014 és de... bé, perdó, la liquidació no, el
pressupost de 2014, aquells sí que són liquidacions, em referia
al 2010 i 2011, són de 15.398.000 euros, sense oblidar que el
pressupost de 2013 era de 4.437.000 euros, pressupost de
l’IBISEC.
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És evident que el 2010 i el 2011 també hi havia moltes
necessitats a resoldre, sense cap dubte, i eren difícils, era molt
difícil poder donar resposta a totes aquelles necessitats. Com ho
ha de ser, idò, si no ara, amb un pressupost molt més reduït,
perquè els edificis, vulguem o no, es continuen deteriorant, en
els edificis, vulguem o no, la comunitat educativa, els alumnes
hi continuen vivint, continuen la seva activitat i, per tant, es
desgasten aquests edificis.

M’agradaria partir d’un exemple que en aquest cas, tot i que
parlam ara de Mallorca, però és simplement un referent, un toc
d’atenció i a més és un toc d’atenció que crec que la consellera
coneix prou bé, és el que va afectar un edifici de Ciutadella, en
aquest cas concertat, em referesc a Calós, segur que la
consellera ho sap prou bé, que crec que és un toc d’atenció
sobre l’estat, sobre el manteniment, sobre la importància de les
infraestructures educatives, totes, a les nostres illes, sobretot si
tenim en compte que moltes d’elles tenen cinquanta..., fins i tot
tenen mig segle d’història, i que al ser edificis emprats
diàriament per milers de joves, d’infants, necessiten un
manteniment suficient i adequat.

La Federació d’associacions de pares i mares de Mallorca va
fer fa pocs mesos un mostreig de centres en el qual es posaven
de manifest les mancances. Algunes de les mancances que vostè
ha esmentat sense cap dubte són importants, no en menysprearé
cap ni una, si una rajola, si..., qualsevol actuació, però allò cert
és que dins aquesta valoració que feia la Federació hi ha
necessitats que jo diria que són urgentíssimes, sobretot quan es
produeixen goteres, humitats que inhabiliten un espai; quan el
sistema de calefacció és insuficient per poder mantenir una
mínima temperatura i poder dur a terme l’activitat docent en
condicions, amb dignitat; deficiències que fan difícil la tasca
educativa, especialment si tenim en compte que algunes d’elles
afecten infants de 0 a 3 anys. Jo vull recordar alguns casos
d’infants de 0 a 3 anys que durant mesos no van tenir
calefacció; no fa falta dir que aquests es mouen per terra, un
terra que era d’un fred insuportable.

És ver que els edificis, i torn a insistir, pateixen moltes
deficiències històriques. Molts d’ells no tenen projecte
d’activitat, molts d’ells tenen -si és que en tenen- plans
d’emergència que difícilment poden respondre a una situació
real d’emergència; molts d’ells tenen barreres arquitectòniques
que no compleixen la normativa i que cal resoldre; molts d’ells
tenen problemes estructurals, i molts d’ells tenen un problema
que la consellera ja s’hi ha referit, i tampoc no crec que avui
sigui necessari aprofundir-hi, que és la presència d’amiant a
cobertes d’alguns d’aquests centres.

Si açò és així, que és així perquè els pares i els centres ho
posen de manifest de forma reiterada, alguna cosa passa. Segur
que la conselleria, vull pensar, intenta atendre totes les
necessitats, però jo crec que no és aquesta la qüestió principal.
La política és garantir un pressupost suficient perquè els edificis
compleixin amb aquestes garanties, i davant la manca de
recursos és també fonamental que es faci allò que fa qualsevol
entitat pública, o ho hauria de fer, pública o privada quan té
pocs recursos, que és avaluar l’estat dels seus edificis, planificar
les inversions, les actuacions en aquests edificis, temporalitzar-
los, posar un temps, sobretot perquè els centres coneguin quina
ha de ser la seva actuació, establir prioritats i, finalment, jo crec
que transparència. Una de les mancances més importants, i crec

que en aquest sentit el nostre grup ho faria com a petició, és la
manca de transparència; transparència en el sentit que els
centres necessiten poder conèixer quina serà la previsió de la
conselleria, i no fer peticions sense tenir resposta durant mesos
i mesos, saber si aquella actuació s’ha de respondre amb el
pressupost que té el centre o amb un complement, amb una
aportació complementària; de si els centres tendran els recursos
al dia per poder fer front a les necessitats que tenen. 

Crec que tot açò, que dóna autonomia als centres, que dóna
garanties als centres, hauria de ser el primer compromís, més
que posar en dubte qualsevol intenció de la conselleria de no
voler atendre. No puc pensar que la conselleria no vol atendre
una necessitat, però sí que vull pensar que pot millorar la
situació, i l’ha de millorar amb pressupost i amb planificació.

La proposta, per tant, o la nostra..., bé, que ja ho hem dit i no
és nou, és que consideram que la conselleria es regeix massa per
la improvisació i que hauria de fer un canvi per la previsió, per
la planificació d’aquestes actuacions.

Han canviat moltes coses durant aquests anys, i una mateixa
que ha canviat és el nombre d’alumnes que hi ha dins les aules.
Sí, que ha canviat el nombre d’alumnes que hi ha dins les aules.

Per l’amor de Déu! Sra. Consellera, no li diré que vagi a les
aules, perquè n’hi podria dir de molt concretes, però, a aules que
estaven fetes pensant en vint i pocs alumnes, avui algunes,
algunes, en tenen trenta i, d’alumnes, i si vol després li diré
casos concrets, si és que troba que no és així. I algunes
d’aquestes aules no estan preparades per poder fer una activitat
docent amb aquest nombre d’alumnes. Per tant adaptar els
edificis és també fer-los..., ja no dic acollidors, fer que
l’activitat docent sigui possible; hi ha aules a les quals és
pràcticament impossible una activitat docent digna.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, acabaria aquí. En qualsevol cas he insistit més ara, més
que en casos concrets, que per llistat podríem posar-ne molts
més, és en quina és la política d’infraestructures, per mantenir
aquestes infraestructures i fer que siguin decents per dur una
activitat com és la docent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nel Martí. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i
Garcías, per un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies a la conselleria per
assistir aquí a la Comissió d’Educació, al seu equip i a l’APIMA
que també ens acompanya avui.

Miri, donar receptes és molt fàcil. Els fets és el que ens
indica si anam per bon camí o si deixam d’anar per bon camí.
Els fets són molt importants, i miri si els fets són importants que
el Partit Popular va ser el que va crear l’IBISEC. És a dir,
problemes als centres sempre n’hi ha hagut, problemes als
centres sempre n’hi ha hagut, però un organisme preocupat i
estudiant constantment els problemes del centre, va haver de
venir el Partit Popular i el va haver de crear ell. Per tant,
receptes, les mínimes i, fets, els màxims.

Segons els estatuts, la gestió encomanada a l’IBISEC, uns
estatuts fets pel Partit Popular, torn repetir, segons els estatuts,
la gestió encomanada a l’IBISEC es podria resumir en quatre
línies bàsiques: construcció, gestió i supervisió pròpia
d’infraestructures; per tant aquí no parlam de nyaps, aquí
parlam d’un organisme que està atent, cada dia, a tot el que
passa dins els centres educatius. Redacció de projectes per a
properes licitacions, és a dir, no és que de bon matí la consellera
s’aixequi i digui: “Aquí fa falta un institut”, o “aquí deixa de fer
falta un centre”, sinó que es fan projectes; per què?, gràcies a
l’IBISEC, gràcies a la creació de l’IBISEC. La realització
d’altres actuacions menors de manteniment i millora dels
centres; una altra vegada torn repetir que ningú no fa nyaps,
aquí, la gent fa feina, i segons les preferències i segons les
prioritats es construeixen, es deixen de construir, o s’arreglen o
es deixen d’arreglar. I altres actuacions de caràcter tècnic:
informes, estudis i propostes.

Sra. Consellera, el Grup Parlamentari Popular sap que han
estat dos anys molt, molt difícils, perquè no només no hi havia
pressupost sinó que hi havia molts de deutes, però em consta,
ens consta que han fet molta feina, i ens consta que l’IBISEC
utilitza diferents fonts per conèixer de primera mà els problemes
dels centres docents. L’IBISEC fa un informe d’ofici, per
exemple si s’està fent una obra menor, una ampliació, etc.;
també les reformes les fa a petició dels centres, o també a
petició de l’ajuntament. 

Per tant, torn repetir, no són nyaps, sinó que són necessitats
del centre i són prioritats, prioritats en uns moments difícils, en
uns moments -sé que a l’oposició no li agrada recordar el passat,
però hem de saber molt bé d’on venim i allà on anam- que
sabem que l’IBISEC, no només l’IBISEC, es va trobar dins els
calaixos 14 milions d’euros en deutes, en deute d’obra menor,
això a part de les licitacions, de les promeses incomplertes,
perquè tots recordam l’IES Marratxí, que l’IES Marratxí era una
promesa i resulta que ni estava pressupostada, resulta que havia
de començar i ni tan sols no estava el terra fet, i hi havia les
aules prefabricades. Per tant és molt fàcil prometre, prometre,
prometre, però allò important són els fets.

Torn repetir: pel que fa a l’apartat de l’IBISEC no només es
varen gastar el mes de maig tots els diners que ens havien de
durar fins a final d’any, també varen 14 milions d’euros de
factures dins el calaix de l’IBISEC. Aquestes factures el Govern
del PP les ha pagades, i les ha pagades gràcies al mecanisme
extraordinari de pagaments a proveïdors de maig de 2012.

Ens fa molta gràcia que ens parlin de pressupost. Fa gràcia
que ens parlin de pressuposts uns grups parlamentaris que varen
ser incapaços d’aprovar el darrer pressupost, que varen ser
incapaços de dotar pressupostàriament per fer nous instituts, i
que varen deixar 14 milions d’euros de deutes a les arques
només de l’IBISEC.

També ens crida molt l’atenció que passen pena per la
calefacció, però no passaven pena quan varen deixar de pagar
als centres educatius. El mes de març els record que el pacte de
progrés va deixar de pagar als centres educatius, i no va deixar
dotació pressupostària per al mes de setembre. Per tant quan
varen començar els centres educatius és vera que no tenien
doblers, no tenien diners perquè se’ls havia deixat de pagar el
mes de març i se’ls havia deixat de pagar el mes de setembre.
Vull recordar que alguns centres educatius a hores d’ara estan
ja tan al dia que n’hi ha que tenen superàvit. Això és molt
important no només per les infraestructures sinó per a un
funcionament correcte del centre.

Per tant, Sra. Consellera i el seu equip, simplement des del
Grup Parlamentari Popular els donam l’enhorabona, els donam
l’enhorabona per tota la feina que estan fent, pels deutes que
han pagat i pel que estan invertint.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, senyors diputats. Vull
agrair en primer el suport donat pel Partit Popular, i intentaré
ara breument respondre als partits de l’oposició, PSOE i PSM,
és correcte? PSM? Entesa? MÉS, MÉS. Molt bé.

Miri, quant al PSOE, quan els he donat el detall és evident
que ho he fet per donar-los major precisió i major transparència.
És evident que aquestes obres són responsabilitat del Govern,
per açò som aquí i ho explic, no vindré a explicar coses que no
siguin responsabilitat nostra, i per açò els he donat aquest detall
perquè tinguessin vostès un coneixement més exhaustiu del que
s’ha fet i del que està pendent. 

Però, miri, també els diré una cosa: els edificis no es
degraden en tres anys; és que no fa falta ser arquitecte, però un
mínim coneixedor del que és un edifici públic o privat no es
degrada en tres anys, es degrada quan no s’ha invertit en
manteniment durant molts d’anys. Ja es degraden de per si fins
i tot si ho mantens, més si s’està molts d’anys sense mantenir.
Però no en tres anys. Dic açò perquè tots ens hem de posar, i ho
he dit moltes vegades, ens hem d’atribuir la nostra porció de
responsabilitat, perquè hem governat tots, en aquestes illes, i jo
he repetit moltes vegades en el Parlament que ens hem dedicat
tots a fer molts d’edificis nous, a fer moltes coses noves, i coses
elementals que a vegades feien falta s’han abandonat, com és el
manteniment dels edificis. 
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Sí que és ver que manteniment dels CEIP correspon als
municipis, a les entitats locals, i el dels IES correspon al
Govern, siguin per uns o pels altres, però allò que és cert, i tots
en tenim coneixement, és que per exemple, per posar un
exemple, una simple anècdota, a vegades no es repara una
finestra i s’espera que la finestra caigui i que el Govern hagi de
pagar la reposició d’aquella finestra. I d’açò tots hem de prendre
nota i hem de voler, crec jo, millorar en el futur les coses perquè
açò és així.

Per tant estic totalment d’acord amb vostè, Sr. Maicas, que
totes les propietats necessiten constants reformes, coincidesc
absolutament amb vostè, i que sempre s’han de mantenir, s’han
de fer els màxims perquè durin també els màxims. Les coses
ben conservades ens duren més i ens permeten fins i tot..., i
donam exemple amb açò de com tenir cura de tot i no de tirar
els doblers. Açò ja no ho mantenc, vull una cosa nova; no, sinó
aprendre a conservar les coses, reciclar-les, mantenir-les... Jo
crec que fins i tot és exemplar que tots, tots sempre tinguéssim
molta cura i molt... en tot el que són els edificis públics.

També li vull confirmar que efectivament s’està fent un pla
d’infraestructures. Hi ha hagut emergències. Vostès saben la
situació econòmica que tenim. També els vaig dir, va ser
aquesta consellera qui per primera vegada va dir que es llevaria
el fibrociment d’aquestes illes; llevar el fibrociment de tot el
que hi ha val 1.400.000 euros i escaig, ara no li vull dir la xifra
ben exacta, però és evident que estan tots detallats els centres,
un rere l’altre, tots els CEIP i tots els IES que tenguin amiant.
I li diré més, estam en tràmits, i no tenc cap inconvenient a
donar-los, en el moment en què tengui tot acabat, la finançació
inclosa, no tenc inconvenient a donar-los aquesta llista dels
plans. Es llevaran tots, es llevaran tots i fins i tot es preveu, si
tenim la finançació adequada i ho podem arreglar tot, que dins
el 2014, màxim a principi del 2015, puguin estar eliminat tot
l’amiant de les escoles de les Illes.

També quant a les barreres arquitectòniques tenim una llista
de CEIP i d’IES amb barreres arquitectòniques. Vostè sap que
açò és una deficiència de molts d’anys. Açò és més car de
llevar, aquí puja bastant llevar-ho tot; també requereix projectes.
És més lent, l’amiant és més ràpid perquè ho fan empreses
especialitzades i quasi en la majoria dels casos no necessita un
projecte com el necessita l’eliminació de barreres
arquitectòniques, que pot ser en uns casos una instalAlació d’un
ascensos, en altres..., pens en rampes que és el més barat, però
tenim una llista de totes les barreres arquitectòniques que s’han
de llevar, i també es donarà, es farà públic en el moment en què
ho tinguem tot ben acabat amb la finançació i tot, els ho podem
(...). No tenim cap inconvenient, al revés.

Després, com vostè ja sap i vaig anunciar, hi ha una tercera
llista, que són els edificis més antics, que necessiten mesures de
seguretat, sobretot en cobertes. Les prioritats es fan segons els
informes tècnics, els tècnics de l’IBISEC; ells han fet una llista
dels edificis que necessiten una reparació més urgent, i es
prioritzarà segons el que els tècnics indiquin en aquests centres
que necessitin mesures de seguretat. Ja li dic, no tenim cap
problema a donar-li tot açò ben desglossat quan ho tinguem
llest.

Dos CEIP en concret que vostè m’ha dit, al CEIP Son
Rullan vostè sabrà o hauria de saber que el mal del CEIP Son
Rullan, i de fet dins la conselleria hi ha instàncies presentades
per les goteres, perquè tot el que té està provocat per goteres
bastant importants que l’han perjudicat bastant, hi ha instàncies
des del 2008 i el 2009, instàncies oficials entrades dins la
conselleria. El 2008 o el 2009 i durant quatre anys no va
governar aquest govern, va governar un altre govern. Però ja li
dic i li puc avançar que ara està totalment pressupostat i està a
punt de treure’s a licitació, perquè aquest govern repararà les
goteres i les deficiències provocades per aquestes aigües i
aquestes humitats del CEIP Son Rullan.

Quant al CEIP Son Macià, li diré que van tenir lloc dues
reunions amb l’APIMA juntament amb la conselleria després
d’aquell plenari on se’ns va indicar per a la seva construcció; es
va optar en aquell moment, es va dir que hi havia diverses
opcions, hi havia dues o tres opcions: hi havia l’opció d’un
edifici nou allà mateix, perquè els terrenys ja hi eren però són
petitons; hi havia l’opció d’un edifici nou a un altre lloc; i hi
havia l’opció d’una rehabilitació. Es va dir que fos l’APIMA, el
colAlegi, el professorat, fins i tot l’ajuntament, els que
prenguessin la decisió. Sembla ser que la decisió triada és la de
fer un edifici nou allà mateix, en el mateix solar. En aquests
moments l’IBISEC està fent el projecte, l’està redactant, i
paralAlelament estam cercant un lloc on traslladar, quan açò
s’hagi de començar, tots els infants. Anam a veure..., trob que
aquests dies, si no ahir, despús-ahir, un dia d’aquests, es va anar
a veure un lloc que ens havia indicat l’ajuntament; estam
pendents de si es considera adequat o no per traslladar els
alAlots. Ara estam en la fase de redacció d’aquest projecte i quan
estigui acabat s’haurà de licitar i després executar.

Després, quant al Grup MÉS, li voldria dir, Sr. Martí, clar,
vostè parla de grans pressuposts i de si s’invertia una quantitat
o si se n’invertia una altra, però jo el que sí li puc assegurar i li
puc demostrar és que quan aquest govern va entrar a governar,
l’IBISEC tenia préstecs subscrits sense cobertures
pressupostàries futures. Aquest govern ha hagut de fer
plurianuals per més de 20 anys per valor de 160 milions
d’euros. L’IBISEC no tenia dotat, tenia préstecs subscrits, ell
com a IBISEC,  sense tenir les previsions futures de com
s’havien de pagar.
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També li puc dir que aquest govern i no altre es va trobar
que s’havien contractat arquitectes, aparelladors, directors
d’obres sense cap tipus d’expedient ni contracte, sense cap
dotació pressupostària, als quals es pagava a l’inrevés de com
toca ser, o sigui, no es feia un expedient per contractar un
professional i hi havia la dotació pressupostària darrere, a
l’inrevés, se’ls contractava sense expedients i després, si a un
exercici es posaven, la conselleria posava ics doblers, donava
ics doblers a l’IBISEC, l’IBISEC agafava i pagava fins on podia
pagar a aquells professionals. Aquesta conselleria ha pagat tots
aquests professionals als quals es devia una quantitat molt
important i ho ha liquidat tots i, sens dubte, no contracta
absolutament res que no hi hagi pressupost darrere i que no hi
hagi un expedient administratiu.

També li diré que hem hagut de fer front a moltes obres
acabades i defectuoses que resulta que tenint avals, com per
exemple a l’escola Miquel Duran i Saurina, tenien defectes per
valor, obres ben noves, per valor per exemple de 600.000 euros,
en aquest cas concret i n’hi ha moltíssimes més, no s’havien
executat avals ni s’havia executat res, la conselleria, aquest
govern s’ha posat a executar els avals per fer les reparacions,
però com que no s’havia fet res ha hagut d’executar obres
d’emergència, amb doblers propis, no dels avals, que després
recuperarà evidentment de l’execució dels avals, però ho ha
hagut de fer aquest govern i no altre. 

Per açò, li vull dir que és bo de fer rallar de grans xifres,
però no basta rallar de grans xifres, s’han de pagar, tots podem
fer grans projectes, jo puc fer obres per valor de 100, 200, 300
milions de pessetes, però he de tenir el pressupost darrere, he de
tenir la previsió pressupostària. Així és com es toca fer, entenem
nosaltres, les coses amb feina meticulosa i concisa, no?, perquè
la resta és bo de fer, prometre coses i després no pagar-les.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passam als torns de rèplica,
pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Sr. Lluís
Maicas i Socías, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, tot és una cadena,
intentar... tothom rep una herència, bona o dolenta, el seu
govern ha rebut una herència bona o dolenta, el nostre va rebre
una herència bona o dolenta, vostè mateixa parla del Duran i
Saurina, que tenia defectes estructurals i que vostè les ha hagut
de pagar, però és que vostès el feren i vostès l’inauguraren,
Rafel Bosch l’inaugurà, bé...

(Remor de veus)

És igual, en qualsevol cas, idò si vaig equivocat, rectific, jo
pensava que era a l’època de l’anterior, però bé, ho mirarem.

En qualsevol cas, el que li estava dient, consellera, és que...
el món no comença quan vostès governen, el món és anterior,
l’executiu Matas també va deixar una herència, un  heretatge
que també el podem discutir si és que volem discutir heretatges,
el que no pot ser és que vostès agafin el període històric que

més els interessa. És a dir, totes les legislatures, tots els governs
han fet coses bé i han fet coses mal fetes i tots s’han equivocat
i tots han encertat.

 A mi, de totes formes, m’agradarien, perquè el temps
s’escurça, dues coses, que em pogués concretar quina previsió
té per al tema de Son Macià, a veure si hi ha una previsió feta
amb una data més o manco concreta o aproximada, i també
aquesta elaboració del pla d’infraestructures..., aquest pla
d’infraestructures que s’està elaborant, que ja va sortir publicat
que s’havia de fer un pla 2012-2016, això... aprovat, a veure
també quan tenen previsió que estigui acabat i que hi puguem
tenir accés, i en darrer terme durant aquests darrers anys quin
han estat els projectes que ha fet l’IBISEC.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Passam al Grup Parlamentari MÉS, té
la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Crec que estarem d’acord que -i ho hem dit
els diferents grups i també la consellera- els edificis són edificis
que per sort perduren més enllà d’una legislatura i es van
desgastant i tots els govern per tant tendran responsabilitats
sobre aquests edificis i, per tant, crec que açò ningú no ho pot
qüestionar, però hi ha coses que vostè dirà que els amagam
davall grans xifres, és cert que la liquidació de 2011 de
l’IBISEC varen ser més de... va suposar més de 22 milions
d’euros i que aquests superen el que havia al pressupost de
2010, és cert, però hem de deixar clar una cosa,
independentment que qüestions es poguessin fer millor o pitjor,
i les que no estiguin ben fetes, sense cap problema també les
puc criticar i els criticaré, però deixem una cosa clara: aquelles
factures que sobrepassaven... o aquelles despeses que
sobrepassaven el pressupost inicial no es varen gastar en sopars,
en què es varen gastar?, si feim la relació veurà que algunes són
en goteres.

Vostè m’està dient que no valia la pena?, que al centre li
havíem de dir “no, no, no, perdoni, les goteres esperaran perquè
no tenim pressupost”, o vostè faria un extra i resoldria les
goteres?, perquè d’açò es tractava.

Miri, em diuen “la calefacció, vostè sap les factures que ens
vàrem trobar?”, mirin, els centres d’educació infantil, molts no
tenien calefacció perquè no tenien gas, però jo li assegur que a
la Conselleria d’Educació hi havia calefacció..., no, no, no m’ho
digui, perquè la conversa directa amb un delegat d’Educació era
aquesta: “vostè sí que té calefacció, jo som aquí i tenc
calefacció, allà, a l’escola d’educació infantil no en tenen”, no,
no és un no res , crec que és prou significatiu. 
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Sí és cert, l’IBISEC es va fer a l’època del Partit Popular,
molt bé, es va fer perquè el sistema de contractació d’obres de
manteniment fos més eficient, molt bé, forma part d’aquest 80%
d’ens públics que va crear el Partit Popular i que ara ha
d’eliminar perquè considera que és sobredimensionat, aquest va
ser un encert, ho serà si realment respon a l’objectiu pel qual es
va crear que és ser eficient a resoldre la nova construcció, el
manteniment, etc.

Em sembla injust, Sra. Consellera, que... jo estic convençut
que sense cap mala intenció, però fer recaure damunt els
ajuntaments una responsabilitat com la de dir “alguns no fan bé
el manteniment, així aquella finestra que era manteniment, ara
ja és obra i ara ja toca a la conselleria”, home!, els ajuntaments
estan governats també per partits, per partits entre els quals
també hi ha el Partit Popular, per tant, jo diria, alerta!. En segon
lloc, injust perquè els ajuntaments s’han de fer càrrec d’uns
edificis que després retornen a la propietat municipal com són
els de primària, s’han de fer càrrec de la neteja, s’han de fer
càrrec dels porters d’aquells centres i açò ni el Partit Popular ni
cap dels partits que hi ha aquí, dins la FELIB, no ho avalarà. Els
partits, tots, dins la FELIB han demanat millor finançament per
dur a terme tasques relacionades amb educació o si no, que les
assumeixi la conselleria, perquè aquestes són tasques que hauria
d’assumir la conselleria. Amb la nova llei de règim local el que
tenim és açò, el que tenim és açò, els lleva competències en
educació, però en canvi algunes no, han quedat. Saben quines
han quedat?, aquestes, aquestes que són una llosa per als
ajuntaments, la del manteniment dels centres de primària, per
què ha de mantenir el porter d’un centre de primària i no el d’un
centre de secundària, que ja no és de titularitat municipal?, i
aquesta lògica es torna a repetir i és molt injusta, perquè els
ajuntaments també han patit una situació de crisi econòmica, de
falta de liquiditat per poder fer actuacions. Per tant, els
ajuntaments han fet el que han pogut, com ho ha fet segurament
la conselleria, jo el que dic és,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...de nou -i acab-, la qüestió no és si s’ha adobat o no s’ha
adobat aquella gotera, que sí, sinó la planificació, la forma
d’actuar de la conselleria, perquè sigui més eficaç, més eficient,
més transparent i els centres se sentin més cuidats.

Sra. Consellera, ha de reconèixer una cosa: alguna cosa falla
-alguna cosa falla- quan els centres no se senten, en aquest
sentit, en el sentit d’infraestructures, de manteniment, prou ben
cuidats, em dirà que no és cert?, si em diu que no és cert jo és
que... per a mi hi ha evidències..., alguna cosa falla, trobem què
falla i li demanam al Govern des del nostre grup, des d’aquesta
casa li demanam que sigui més eficient per tal que els centres se
sentin amb més suport per part d’aquella que en té la
responsabilitat, les competències educatives.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull apuntar que un
bon gestor és aquell que aconsegueix l’equilibri entre el
pressupost i el que es pot gastar, entre l’ingressat i el que es pot
gastar.

Evidentment, és veritat que durant l’època anterior del PP es
varen crear ens públics, però eren ens públics que es podien
mantenir, el pacte hem de recordar que els va mantenir sense
poder-los mantenir i que en alguns fins i tot hi havia dos
gerents, simplement això.

Vull donar l’enhorabona a la conselleria, consideram que
està fent una bona gestió perquè està equilibrant el que pot
gastar i les necessitats dels centres educatius. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Contesta la Sra. Consellera. Té
vostè la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyors diputats, per ser molt
breu quant al que vostè ha dit, el Miquel Duran i Saurina es va
inaugurar el 2008, el 2009, per tant, les goteres són d’aquesta
època.

Li he reconegut, Sr. Maicas, que el món no comença ni
acaba amb nosaltres, jo he estat la primera que li ho he dit quan
hem començat a parlar i he dit hem de parlar tots, hem de ser
responsables tots, i quan dic tots és tots, nosaltres, vostès, tots,
no m’he exclòs, no he exclòs el Partit Popular, crec que hem de
ser tots els responsables i hem de saber la importància de la
conservació de les coses, del manteniment i l’exemple fins i tot
que donam als infants quan mantenim les coses i no malgastam
i les conservam.

Quant al que m’ha demanat de Son Macià, si no s’atura... si
no hi ha... estam fent feina amb el finançament, com li he dit,
estam fent feina en diferents fronts per a les barreres
arquitectòniques, l’amiant i també en el tema de Son Macià i si
ho podem arreglar tot segurament les obres es podrien començar
el 2015, però ja li dic en el moment en què tinguem... el projecte
s’està fent, en el moment en què tinguem la certesa després ja
ho concretarem, però la idea seria, si tot anàs bé i ara ho estic
aventurant i m’estim més fer la reserva que si poguéssim iniciar
el 2015, l’any que ve, eh?

El pla d’infraestructures els el donarem prest, quan dic prest
vull dir tal vegada un mes, mes i mig o dos, eh?, màxim.
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Després, quant al Grup MÉS, Sr. Martí, jo li diré què falla,
vostè em diu què deuen tenir els centres quant a
infraestructures?, que no hi ha doblers, que no hi ha doblers, no
té altra paraula: no hi ha doblers, com una casa quan no hi ha
doblers. Miri, miri, miri, no són... no em digui..., no em desviï
els temes, no són... vostè em diu que és que no es tenen... no són
despeses que sobrepassen el pressupost, jo li he rallat d’açò, jo
li he rallat de préstecs que no s’havien ni pressupostat, és molt
diferent, evidentment que hi ha un pressupost determinat i un
obra pot valer més que aquell pressupost, és clar que sí i açò ens
pot passar a tots i més en obra pública, jo li rall de 160 milions
de préstecs, préstecs fets per l’IBISEC durant quatre anys, els
quatre anys en què varen governar vostès, en aquest moment per
ser més concrets, que no tenien suport pressupostari, la
conselleria fa el que pot. La conselleria repara les goteres, on hi
ha les emergències i fa absolutament el que pot. 

Vostè em ralla de transparència, jo n’hi donaré un exemple,
de falta de transparència, l’Escola Nàutica Pesquera, totalment
apuntalada, que amenaça perill des de 2009. Vostès reben el
2009 1.200.000 euros de fons finalista del ministeri per reparar
i per posar en condicions, per fer pràcticament nova l’Escola
Nàutica Pesquera, el 2009 reben cash 1.200.000 euros, què en
fan?, 500.000 euros no els dediquen a reparar goteres, se’ls
queden per al dèficit, no es dediquen a reparar res, els altres
700.000 restants... sí, senyor, perquè açò es pot comprovar amb
nombres i amb papers, els altres 700.000 restants, fons finalista,
els dediquen a la reforma de l’IES Josep Sureda i Blanes, però
no per reparar goteres, ni per tema de seguretat, perquè
recordem l’Escola Nàutica Pesquera està caient, sinó per crear
un nou mòdul de cuina, no per reparar goteres, sinó per a un nou
mòdul de cuina de formació professional, aquesta és la
transparència que vostè predica dels altres.

Jo vull ser transparent, però ho hem de ser tots, és el que
deia al Sr. Maicas, ho hem de ser tots, transparents, i tots hem
de voler per a tots, per a nosaltres els primers, però vostès també
quan governen. Ara tenim, hi pot anar, jo hi vaig a les escoles,
l’Escola Nàutica Pesquera totalment apuntalada i aquest govern
farà la reparació perquè vàrem rebre un fons finalista que no el
vàrem emprar per a açò.

Miri, quant als ajuntaments, el tema de les competències, la
llei de competències és evident, ja estam rallant d’alta política
i estam rallant d’un altre nivell, jo no puc decidir si el
manteniment dels CEIP és del Govern balear o és dels
ajuntaments, açò es decideix a un altre nivell, però li diré una
cosa, vostè ho sap perfectament, els ajuntaments mantenen els
CEIP perquè són propietat seva i perquè allà hi fan escoles de
música, tallers diversos, s’empren els capvespres moltes
vegades, llocs de reunions, o sigui, que no els empra només la
conselleria per a les escoles, però és igual, hi pot haver
ajuntaments del PP, del PSOE, de MÉS, del que sigui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixin parlar la Sra. Consellera, per favor, que està en ús de
la paraula, moltes gràcies.

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

...vostè està rallant del manteniments dels CEIP, jo li dic que el
manteniment de les càrregues públics, dels edificis públics ha de
ser compensat, no pot ser ni tot del Govern ni tot dels
ajuntaments, és normal, els ajuntaments, és seu, és propietat
seva, els IES no, però els CEIP sí i se’ls permet emprar-los, per
què no han de pagar?, i si no paguen, bé, idò que se’ns doni
doblers, tal vegada n’hem de transferir menys als ajuntaments
i ens n’han de donar més a nosaltres, és un tema en el qual no hi
ha problema mentre hi hagi les transferències adequades, és un
tema d’altes competències que crec que... és un tema de
competència-quantitat de doblers, cap altre problema.

Gràcies, açò és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

2) Compareixença RGE núm. 10876/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les
infraestructures escolars a Menorca.

Passam al debat de la Compareixença RGE núm. 10876/13
de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, solAlicitada
per quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per
tal d’informar sobre les infraestructures escolars a Menorca. Té
la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició oral sense
limitació de temps.

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

Si em permeten els puc fer la relació de nou de totes les
obres que s’han fet... o la tenen vostès a disposició en el
moment que vulguin, però els donaré una xifra més global, si els
sembla, sí si els sembla per no... per no... bé, des del mes juny
de 2011 a febrer de 2014 en obra major s’han gastat
1.492.103,33 euros a Menorca, repartits 1.413.241,97 a Maó i
78.861,36 a Es Castell.

En obres menors s’han gastat 77.401,55 euros, principalment
repartits en 53.221,86 a Ciutadella i 24.179,69 a Maó.

No els vull dir el mateix que abans, per tant, som a la seva
disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa demanaria als portaveus si
volen aquesta suspensió de temps? 
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Podem continuar. Per tal de formular les preguntes o
observacions procedeix ara a la intervenció dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies Sra. Consellera, a vostè i
a tot el seu equip per ser aquí. En primer lloc lament no tenir la
relació ara d’obres, però que si després m’ho passa estaré
encantada, perquè la voldria tenir. Açò farà que jo li vagi
demanant i li vagi traient totes les dificultats i tots els problemes
de manteniment que hem detectat.

Sra. Camps, deia el seu antecessor en el càrrec, el conseller
Bosch, que quan era director general la legislatura del President
Matas, el sorprenia veure que a Menorca les escoles tenien
millor conservació que les de les altres illes, perquè la seva
comunitat educativa es preocupava dels edificis, posava
cortines, plantes, pintaven, etc., ho record molt bé. Jo no li dic
que açò no sigui cert, però evidentment que tenguin millor
aspecte no vol dir que no tenguin problemes. Les cortines, les
plantes, pintar no solucionen alguns dels problemes que
pateixen els nostres equipaments educatius. Uns problemes
causats per dues raons, que aquí també ja s’han explicat, un per
una qüestió d’augment demogràfic, per tant, amb la conseqüent
necessitat d’ampliar espais educatius, i una altra per
l’embelliment, per l’ús constant i massiu d’aquests espais. Açò
fa que contínuament l’administració competent ha d’estar
damunt d’aquests equipaments i és normal que per mor de les
característiques dels usuaris d’aquests edificis, les normatives
s’hagin de posar al dia, la qual cosa obliga també a
actualitzacions constants i aquest és el cas, després en parlarem,
dels parallamps radioactius en el seu moment, o de les barreres
arquitectòniques, o de l’amiant que vostè ha anomenat diverses
vegades.

En el cas dels centres docents, també s’han de tenir present
tres requisits que són importants. Un és la confortabilitat de les
persones que ho utilitzen, la majoria d’elles menors, la seguretat
i també l’equitat, en qüestió per exemple de les barreres
arquitectòniques. I comprenem que no sempre és visible el que
es fa en aquest sentit.

Però la nostra interpelAlació ve referida en concret a l’illa de
Menorca perquè, de la mateixa manera que a les altres illes,
aquests darrers anys s’han fet públic diversos problemes en el
manteniment dels centres, que consideram que resten qualitat a
l’educació que s'hi s’imparteix i que no compleixen els requisits
que he comentat abans. Especialment greus han estat els casos
que s’han comentat també abans a la compareixença de
Mallorca, el cas de la caiguda de part dels sostres de l’escola
concertada dels Salesians de Ciutadella i el de la nova escola de
Maria Lluïsa Serra de Maó. Açò és el primer que li vull
demanar, que ens diguin en quina situació estan aquests
edificis? Si ja s’han fet totes les obres necessàries o si resta
alguna cosa pendent? 

Però no ens volem referir només a açò, sinó a altres temes
que són recurrents, com és el cas del problema de l’Institut
Pasqual Calbó de Maó, on una part de les aules tenen goteres i
també, com cada hivern, cada vegada que plou s’han de

desallotjar, una situació que s’està allargant des de fa uns anys
i que es va produir fonamentalment a finals de 2012, quan
l’alumnat fins i tot va voler manifestar-se i fer una vaga com a
protesta, perquè no eren escoltats i no es posava cap remei a la
situació. En aquest cas, en aquest institut també estan pendents
que es finalitzi l’execució del projecte d’ampliació del qual
només se n’ha executat una primera fase. També li voldríem
demanar, com té la resta de fases?

També li voldríem demanar per la substitució del sistema de
climatització de l’Institut de Cap de Llevant, que es va executar
a mitges en el seu moment i manca per tant, acabar una part que
era instalAlar les bombes de calor a la teulada, el canvi de la
caldera vella, la instalAlació d’un nou dipòsit de combustible,
etc. Per sort aquest hivern no ha estat massa dur, com els anys
anteriors, però recordam també l’any passat i l’anterior, les
protestes de l’alumnat que anaven a classe amb mantes.

Per altra banda l’Institut Ramis està pendent de l’ampliació
de les seves instalAlacions, no només per poder eliminar les
aules prefabricades que encara té, en té 8, però a causa de les
ràtios que s’han establert, ara quedaran en 5, no perquè hagi
disminuït l’alumnat, sinó per qüestions de ràtios, però, tot i amb
açò, hi ha 8 grups d’alumnes que no tenen aula de referència i
per tant, han de voltar cada hora pels centres. Aquesta ampliació
era per ubicar-hi el museu, l’arxiu i biblioteques històrics com
calia i obertes al públic. Tampoc en aquest institut no s’han
solucionat petites deficiències com finestres, pintar, portes,
reixes, etc. Li voldríem demanar quines intencions té amb
aquest institut quant a reparació i quant a l’ampliació, el
projecte ja està fet i el té la conselleria, de l’arquitecte Juanjo
Gomila de la legislatura passada i volíem saber açò sobretot
perquè ara complirà 150 anys i hi haurà un congrés a Menorca
d’instituts històrics per aquest motiu.

Un altre cas pendent des de fa dos anys és la necessària
reparació del sòl de la sala de professors de l’Escola d’Arts i
Oficis de Maó, que es va esfondrar a sobre, a més, de la
Delegació Territorial d’Educació. Aquest edifici és un edifici
molt antic i necessita una bona revisió i control també dels
moviments, cruis de parets, bigues, sostres, a més d’una rentada
de cara de la façana.

Per altra banda i sortint del municipi de Maó, tenim que a
l’escola d’Es Migjorn s’han de baratar les finestres perquè la
calefacció actual no és eficient, és de la mateixa època que a
l’escola Ruíz i Pablo, que finalment va heretar aquest any o
l’any passat. A l’escola Tramuntana hi ha problemes de
seguretat, a la sortida d’emergència del primer pis no hi ha una
escala d’emergències. Per tant, tampoc no hi ha una sirena per
avisar d’un foc o del que sigui, d’una emergència. I després
d’un simulacre, açò ho van posar en coneixement de la
conselleria, però en aquest moment encara no hem sabut res. A
l’IES Maria Àngels Cardona ens trobam amb la necessària
remodelació i condicionament dels tallers de mecànica, que és
la part més antiga de l’institut i que encara no s’ha remodelat.
Vostè ho coneixerà, és del seu municipi i tot aquesta zona té
amiant. Esper que en la seva programació sigui un dels primers.
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Però no només parlaré del manteniment dels centres docents,
sinó també de les previsions que fa la conselleria, perquè no ha
dotat de mobiliari les noves infraestructures que es van trobar en
marxa, ja licitades o a punt de licitar, o que s’han posat en
funcionament just només arribar vostès, per exemple l’escola
Maria Lluïsa Serra, o la nova escola de Sant Lluís o l’ampliació
mateixa de l’Institut Pasqual Calbó, que a hores d’ara encara no
tenen el mobiliari que els pertocaria. 

Jo ja sé que mai no tindrem tots els centres en un estat de
revista perfecta, però sí insistim en aquesta necessitat d’una
planificació per poder actuar d'acord amb unes prioritats i més
quan aquests recursos, com vostè diu, són pocs. Per tant,
nosaltres li demanam també si la conselleria té aquesta
planificació per resoldre totes aquestes deficiències que pateix
l’illa de Menorca. Vostè va dir en el ple que acabarien amb les
barreres arquitectòniques i amb l’amiant, i jo li deman, vostè ha
dit que amb el que queda de legislatura, falta un any, per acabar
amb les barreres arquitectòniques i amb l’amiant i amb les obres
que tengui previstes per a Menorca. Quan es va fer, es va
demanar el Pla d’infraestructures el 2011 van dir que es faria
per a 2012-2016. Clar, ara ja som el 2014, farà un pla
d’infraestructures per a un any?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

I després també li voldria demanar pel cablejat d’internet,
com estan els nostres centres i quina previsió tenen. També li
demanaria si han planificat i prioritzat actuacions en totes
aquelles coses en matèria d’infraestructures educatives, a les
quals el Partit Popular es va comprometre la passada legislatura,
quan estava a l’oposició i que quan va guanyar les eleccions va
pensar que s’havia de fer d’una altra manera i que encara
esperam a veure, malgrat sigui a nivell de projecte o d’idea en
algun cas. M’estic referint sobretot al Conservatori de Música
de Maó i a l’escola d’adults. 

Li estic demanant per qüestions que no es van poder
solucionar la passada legislatura, però que estaven encaminades,
almanco hi havia un projecte, almanco hi havia una idea,
almanco s’havia pres una decisió. Probablement actualment ja
tindríem l’escola d’adults a punt d’instalAlar-se...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, que  ja s’ha passat del temps, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Idò ja acabaré en el següent torn de paraula. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Manel Martí i Llufriu, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Seré breu perquè no vull entrar en la relació
de casos, simplement apuntar tres coses arran de la segona
intervenció. Sra. Consellera, crec que val més no enganar-se i
dir que els centres estan mal satisfets perquè no hi ha doblers és
una veritat a mitges. 

És cert que hi ha menys recursos, però els centres quan
veuen que el Palau de Congressos no té problemes i els recursos
es troben per continuar pagant, però no per a petites actuacions,
doncs després ja no és tan creïble. Més que la quantitat, torn
insistir, és la planificació. Un centre necessita saber si aquella
actuació que és important per al centre es podrà dur a terme o no
i amb quins recursos, si tindrà recursos disponibles al dia,
liquiditat per poder dur a terme actuacions, etc. 

I l’altre apunt, tampoc no m’hi vull estendre, però insistesc,
crec que no és just i a més es dóna la coincidència que tant vostè
com jo hem estat regidors a un mateix municipi i sabem
perfectament que el manteniment dels edificis de primària és
una llosa per als ajuntaments, ho dic ara i ho tornaré dir i aquí
hi ha batles que segur que em podrien ratificar. Perquè cedeixen
terrenys, la conselleria construeix l’edifici i l’edifici passa a
l’ajuntament. Però li assegur que ningú, ningú no considera que
és una gran sort que aquell edifici torni a l’ajuntament. 

I edificis que s’hi fan algunes activitats. Miri, alguns segur
que sí. Joan Benejam, cap activitat; Margalida Florit, cap
activitat; Pintor Torrent, cap activitat. I és una llosa clara per a
l’ajuntament. I per tant, per què dic açò?, perquè la referència de
dir que un ajuntament no fa bé el manteniment perquè acaba
sent una actuació ..., jo crec que l’actitud hauria de ser una altra,
gràcies als ajuntaments que fan manteniment i el poden fer,
perquè també estan en una situació de manca de recursos com
la conselleria.

I el tercer punt, li demanaríem per una actuació més
específica i es refereix a la formació professional, als centres i
als tallers, els espais que es dediquen a formació professional.
La companya diputada Cristina Rita ha fet referència a moltes
d’aquestes actuacions i jo n’hi faria una perquè la conec de
primera mà, també perquè és històrica, no és d’aquest període,
però consider que és un exemple d’una situació que s’ha de
resoldre ja i és el taller de mecànica de Maria Àngels Cardona
-insistesc, històrica-, històrica però que necessita ser resolta, per
què?, home!, perquè en el context en què es du a terme és molt
lamentable i si hi ha estat o ho coneix, és molt lamentable, per
l’amiant com un element més, però no per aquest aspecte, sinó
perquè no compleix cap de les garanties, ni de seguretat, ni
d’absolutament res per dur-se a terme. Insistesc, no li don la
culpa, li estic demanant com contempla actuacions que
requereixen més recursos i més esforç, com és la formació
professional, he dit mecànica, però podria dir de fred i calor,
podria d’electricitat o podria dir de cuina, que requereixen un
esforç més atent per al requeriment, per a l’equip que es
necessita. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Manuel José Monerris i
Barberà, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR MONERRIS I BARBERÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donar la benvinguda a la
consellera d’Educació i al seu equip, encantat de saludar-los a
tots. 

Jo tampoc no entraré en detalls com diu el Sr. Martí, les
mancances que hi pugui haver a altres centres educatius, a tota
la planta educativa de Menorca, també consider que és una de
les plantes més ben cuidades i que amb més cura s’ha guardat
a l’arxipèlag de les Illes Balears. No sé si serà perquè la gent
està més involucrada en l’ensenyament, per circumstàncies
diferents, però és així.

De totes les mancances que ha dit la Sra. Rita, n’hi ha que
són de l’any 2000 i busques, del 2003... (...) el Sr. Martí ha citat
la formació professional. Encara que vull recordar-li al Sr. Martí
també que vostè sap perfectament que la LOMCE, encara que
vostès diguin que la derogaran quan tornin governar, marca
primer l'FP dual, és a dir, treure dels centres educatius unes
instalAlacions que són caríssimes, vostè sap que (...) fred i calor
de l’Institut Josep Maria Quadrado va costar una dinerada
grossa, grossa però, precisament la vam inaugurar quan jo era
delegat territorial d’educació, igualment tots els grups polítics
que han governat, tots han mirat de recollir el tema de l'FP de
mecànica de l’Institut Maria Àngels Cardona i està malament...
Però vull recordar-li que l'FP dual du aquest tema i açò serà allò
que arribarem a fer si vostès no ho lleven.

Repetim, jo vull fer meves les paraules de la meva
companya portaveu la Sra. Aguiló, tot allò que ha dit, (...)
IBISEC, (...) deute, (...) infraestructures. I no em vull estendre
tampoc, perquè veig que el temps se’ns tira damunt, estic
convençut que la conselleria, a través de l’IBISEC, coneix tota
la problemàtica de l’illa de Menorca i estic convençut també
que ha prioritzat i prioritzarà les actuacions que havia de fer,
perquè ho sé de bona font perquè estic en contacte amb ells, per
l’altra funció meva de batle, que parl moltes vegades de les
deficiències que tenim en (...) de Ferreries i estic segur que com
a Ferreries, a les altres poblacions de Menorca faran tot allò que
podran per esmenar aquestes deficiències i en açò Sra.
Consellera tindrà el Grup Parlamentari Popular sempre al seu
costat, sempre pensant en les mancances econòmiques que ens
hem trobat i ens trobarem, perquè açò no s’ha acabat, però es
farà el que se podrà, n’estic convençut, amb el gran equip que
té al davant.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Monerris. Contesta la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Molt
ràpidament. Sra. Rita, coincidesc absolutament amb vostè, quan
estam rallant d’edificis, estam rallant de menors, d’equitat, hi
estam tots totalment d’acord. Per tant, és un tema que ens
interessa i és absolutament prioritari per a tots.

El tema de Salesians, que és una concertada, efectivament
vostè ja sap que açò s’està executant. No sé la data de
finalització, perquè açò correspon a la titularitat, però sí que
observant les obres que s’estan desenvolupant sense aturar, per
tant, supòs que ràpidament serà un tema ràpid. Segons tenc
entès, es va fer una revisió a tot el colAlegi i tot estava molt bé,
excepte les circumstàncies d'aquesta aula que va caure. Es van
fer sondatges físics a totes les aules i instalAlacions del colAlegi,
fins i tot a l’església. Es va fer per tot, l’aula que està en bon
estat i açò supòs que s’acabarà prest perquè no aturen, de
vegades els veig els dissabtes i diumenges fins i tot fent feina.

Quant al Maria Lluïsa Serra, no té punt de comparació va ser
una..., van caure plaques, però no estam parlant de l’estructura,
no és un element estructural, afortunadament, ja està totalment
acabat i no hi ha cap problema. Immediatament es van posar els
equips a fer feina, de fet també es van posar a fer feina els dies
de festa, a contra rellotge, perquè els fillets poguessin començar.
Jo personalment vaig anar als dos colAlegis, als Salesians i a
Maria Lluïsa Serra; vaig parlar amb la directora i amb l’equip,
van coordinar, directius i ajuntament, van coordinar que es
poguessin fer les obres per fases perquè els infants poguessin
començar a una ala de l’edifici i després a l’altra perquè, com li
dic, no és un tema estructural.

Quant a les goteres del Pasqual Calbó, que vostè ja sap que
són històriques, no són de fa quatre anys sinó que açò ve per
deficiències molt antigues, tenim en ment i estam planificant
poder-les reparar.

Quant al Cap de Llevant, la climatització, en som
conscients. El que passa és que pensi vostè que açò s’està
mirant. L’IBISEC té una sèrie de prioritats, i com comprendrà
si a un colAlegi hi ha amenaça que caigui un sostre és prioritari,
per desgràcia, a canviar una climatització. Tant de bo
tinguéssim doblers per fer-ho tot. 

També s’està estudiant el tema de l’IES Ramis i Ramis,
s’està mirant el tema de l’ampliació de les aules prefabricades,
perquè som conscients que hi ha bastants aules prefabricades en
aquest institut. 

També, ja li ho he dit, quant a l’amiant, que està previst
llevar-lo tot, no necessita projecte; l’amiant, el fibrociment està
previst llevar-lo tot, i ja li he dit..., quan jo li parl d’un pla parl
de tot Balears, no parl d’un pla específic per a Mallorca o per a
Menorca o per a Eivissa o per a Formentera; totes les illes són
iguals i totes es mereixen el mateix ritme d’obres a una i a
l’altra. En conseqüència quan parl que el Pla d’eliminació
d’amiant es farà, que el tenim previst si és possible dins el 2014
i a principi del 2015, parl de tot, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
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Com dic també al Sr. Martí, ens poden posar el Palau de
Congressos, un palau de congressos que veig aturat fa tres anys,
no el veig avançar, perquè es veu que tampoc no hi ha doblers.
O sigui, no hi ha doblers per..., bé, jo fa tres anys que hi pas
cada dia cada dia i no veig que la cosa avanci. Miri, voler fer
veure que ens sobren els doblers o que en tenim per a una cosa
o per a una altra, açò no és ver; vull dir que els doblers són
escassos i s’han d’administrar bé, i aquest govern fa tot el
possible per administrar-ho i posar-ho a les conselleries
prioritàries, que són Sanitat i Educació, i no n’hi ha més, i així
i tot vostè sap que tenim dèficit, i dèficit què vol dir?, que a
pesar de tot l’esforç que feim encara gastam més del que
ingressam. Açò vol dir que ens hi hem de mirar tots i hem de
millorar.

Quan parlam del manteniment d’ajuntaments jo no critic els
ajuntaments. No s’entesti a fer-me fer una guerra en coses que
jo no vull fer. Jo he dit que tots ens hi hem de mirar, tots:
ajuntaments amb les seves competències, govern..., tots ens hi
hem de mirar en la conservació, perquè com he repetit abans al
Sr. Maicas és un exemple que hem de donar, hem de mantenir
les coses, nosaltres els primers i ajuntaments també. No es
creurà que el Govern és sempre el dolent i els ajuntaments
sempre són bons, ni que un ho fa perfecte i l’altre no li ho fa.
Tots: ajuntaments, que tenen una obligació, que és una càrrega
-jo he estat regidora- efectivament; també ho és per al Govern.
Vostè imagini’s quantes escoles, quants CEIP, imagini’s que al
Govern li caigui de cop -amb quins doblers?- el manteniment de
260 edificis... No, 160 no, perquè ara no comptava les
concertades. És igual, posi’n 100. Amb quins doblers? És que
hem de repartir les càrregues públiques. Els doblers de
l’ajuntament també es recapten dels imposts dels ciutadans,
igual que els d’aquest govern. Per tant facem les coses amb
coherència, i no es tracta de tirar competències a un i tirar-les a
l’altre, es tracta que es mantengui. Que és una càrrega? Bé, clar,
també ho és per a la conselleria. No vol res més que tenir
moltíssims doblers per reparar sostres d’IES, per reformar les
coses, però... Clar que és una càrrega, però s’ha de fer, s’ha de
fer el possible.

Quant a les deficiències històriques, és evident. Em parla del
CEIP Maria Àngels Cardona. Jo li dic, i ho repetit moltes
vegades, que tal vegada la formació professional és la gran
oblidada de tots els governs, no d’aquest ni de l’altre, de tots. Jo
estic contenta perquè la LOMCE la prioritza moltíssim,
prioritza moltíssim la formació professional, la dual; fins i tot la
titulació, per primera vegada els PQPI, que no titulaven, ara
titularan la nova formació professional bàsica. Per tant es
revalora, aquest govern fa moltíssima feina per la integració
total de la formació professional reglada amb els certificats de
professionalitat del SOIB, que també són certificacions oficials;
ho tenim bastant endavant, ens falten detalls que hem de parlar
amb el ministeri, però feim molta feina en açò. I què voldríem?,
jo li ho diré: voldríem tenir unes instalAlacions de cuina, de
nàutica i de formacions professionals de primer ordre, perquè hi
creim i creim que açò és el futur. Intentarem fer-ho en la mesura
del possible, ara, en la mesura del possible, com una família. Si
tenc 1.000 euros, en puc gastar 1.100 si faig un préstec i
m’endeut un poquet, però no en puc gastar 10.000, si només en
guany 1.000. 

Vull dir que li dic que és una prioritat la formació
professional, però amb la mesura, la cautela i el seny normal
d’una bona administració d’un bon pare de família, ni més ni
menys, sense tirar els doblers i sense fer coses que no puguem
fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo la veritat és que el que
voldria manifestar és la meva decepció per aquesta
compareixença, perquè al final a Menorca ha arribat a dir que
s’havien gastat 1,5 milions d’euros. Però, clar, és que 1.400.000
supòs que són certificacions de l’escola nova, de la Maria Lluïsa
Serra, que nosaltres ja vam deixar en construcció, perquè, si no,
com que no m’ha donat la relació, no en tenc ni idea, però els
1.400.000 euros, si no és així, no els veig una altra explicació.

Després no m’ha contestat algunes coses que he plantejat.
Per exemple no m’ha dit res de les finestres del Migjorn; no
m’ha dit res sobre què passarà amb l’Escola d’Arts i Oficis, que
ho té literalment enfonsat, el sòl, han hagut d’abandonar un tros;
tampoc no m’ha dit res de l’escola de Tramuntana, que jo li he
comentat; ni de la dotació de mobiliari que necessiten les
escoles noves que es van posar la legislatura passada en
funcionament. 

I sobretot no m’ha contestat res sobre l’Escola d’Adults i el
conservatori. Jo li vull dir que l’Escola d’Adults tenia una
planificació, que vostès la van baratar, l’Escola d’Adults havia
d’haver estat a Sa Graduada i ara ja estaria a punt d’anar
l’Escola d’Adults a Sa Graduada; vostès es van estimar més
obrir una escola nova amb tres unitats, deixant tota la resta a Sa
Graduada d’alAlots que els va caure una finestra en un moment
d’esbarjo en el pati, i es van estimar més açò, mantenir una
promesa electoral del Sr. Gornés, que l’Escolta Graduada
quedaria allà, abans de solucionar un problema real que tenia
aquest municipi. Ara ja estaria aclarit i ara no sabem per on
l’hem d’enfocar, perquè l’Escola d’Adults de Maó pot costar 5
milions d’euros fer-la nova en el quarter de Santiago. Jo no sé
si ja tenen notícies o no d’aquests fons europeus que esperaven.

I del conservatori, que ja tenien projecte fet, la casa del
costat comprada, la sala Augusta, etc., etc. I si tenien pensat
canviar el projecte o canviar d’idea, quina és la seva idea?,
perquè encara no la sabem, tampoc, ni per on l’han d’enfocar.
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Per tant jo em trob molt, com he dit abans, decebuda,
francament, perquè dels que ha citat només ha dit que uns estan
en ment, que els altres no són prioritaris i que el Ramis s’està
estudiant; el Pasqual Calbó està en ment, el Cap de Llevant no
és prioritari i el Ramis i Ramis s’està estudiant, i l’únic que
volen fer és treure l’amiant. Treure l’amiant, Sra. Consellera, jo
no sé si li ho han dit, però l’amiant és perillós per manipulació,
no que estigui colAlocat; és quan es manipula. Per tant s’ha anat
baratant amiant cada vegada que s’ha hagut de fer obra, s’ha
aprofitat per baratar l’amiant, però és la pols de l’amiant quan
es manipula, el que és perillós. Però, bé, bé està, jo no dic que
no s’hagi de fer perquè s’ha de fer, evidentment, però, bé, és el
que parlàvem de les prioritats d’abans, que estava esperant jo
una prioritat.

Abans d’acabar, presidenta, també vull dir que efectivament,
efectivament una legislatura s’enganxa amb una altra, quan
estam parlant d’infraestructures, és evident, però almenys
podem dir que probablement tindríem deutes, jo no dic que no,
però vostès també van deixar deutes; vostès van deixar deutes
del Palma Arena, que el vàrem haver de pagar dues vegades
perquè ni tan sols no s’havia pogut homologar; van deixar
deutes, entre elles de l’IBISEC, supòs que estava..., l’òpera,
també, la maqueta de l’òpera, 1 milió d’euros a en Calatrava.
Etcètera. Vull dir que jo també ho voldria comentar, perquè
almenys nosaltres si van tenir deutes, si vam deixar deutes, que
no ho sé perquè no ho puc comprovar, açò que diu vostè, idò
almanco va ser perquè van acabar un munt d’escoles: van
acabar l’escola infantil de Sant Climent; l’ampliació i la reforma
del Ruiz i Pablo d’Es Castell; l’ampliació del Mateu Fontirroig,
que si no va acabar tot d’una és perquè hi va haver un problema
amb l’empresa que va fer fallida econòmica; l’ampliació i
l’annex del Josep Maria Quadrado; (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...l’ampliació de l’Àngels Cardona, el CEIP Santa Àgueda;
tres escoles infantils, una al Ciutadella, una a Es Castell i una a
Maó; i el camp de treball d’aprenentatge de Cavalleria. Vostès
no podran presentar d’aquí a un any, supòs, aquesta quantitat
d’obres acabades.

Jo crec que la seva..., vostès tenen una manera de fer política
educativa que no és d’ara, que ja era del Sr. Matas, anterior, i
quan parlam de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, açò és el que volia dir, que esperam que em contesti les
coses que li he plantejat ara, i també..., bé, voldria tenir també
les obres exactes que han fet a Menorca, si me les podria passar,
o em puc atracar a cercar-les, idò li ho agrairíem. 

I res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Manel Martí Llufriu, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No, no intervindré.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Passam al Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula el Sr. Manuel José Monerris i
Barberà, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Moltes gràcies, presidenta. Jo volia només dir dues cosetes
molt, molt, molt breus, i és dir a la Sra. Rita que vostès no sé
quin tipus de política fan, però quan els interessa escoltar els
pares, els interessa i, quan no, no els escolten. Sa Graduada
vostè sap que va ser una petició dels pares del centre de Maó, i
es va escoltar els pares. És a dir, a vostès quan els interessa bé,
i quan no els interessa, no. Idò s’ha de ser coherent en les coses.

Ben igual que ens diuen “no és la manera mateixa de fer
política que vostès”. Indubtablement, és que (...) ni volem fer-la
igual que vostès, per això tenim la nostra política.

Per tant eren aquests dos punts que volia remarcar a la Sra.
Rita. Jo el que volia també dir al principi, abans, (...) la
consellera d’Educació, el suport del grup polític i endavant,
perquè ens queda molta feina a fer i estic segur que la farem en
aquest any que queda i els pròxims quatre anys i més que hi
hagi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Monerris. Per contestar té la paraula la
Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Molt
breument. Miri, Sra. Rita, mai no esperaré que ens dirà que no
la decebem. Vostè ve aquí a fer política. El dia que vostè digui
que feim una cosa bé, vaja, és que ho celebrarem perquè és
impossible. Vostè fa política pura i dura: sempre la decebem,
sempre ho feim tot malament... És igual, és igual.
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Miri, vostès..., vostè pot riure, pot dir que va fer mil coses,
em pot faltar al respecte com jo no li he faltat a vostè quan vostè
ha parlat, pot dir que he fet trenta mil coses, però jo li dic que no
en va pagar ni un: 160 milions d’euros que aquest govern, no el
seu, ha hagut de pressupostar. Jo em puc dedicar a fer mil coses,
sí, açò és la diferent forma de fer política, tal vegada sí, perquè
nosaltres, les coses que farem, les pressupostarem.

I s’ha de plantejar. El ciutadà. Bé, el ciutadà tria en cada
moment, és evident; vol el que fan vostès o vol el que feim
nosaltres, perquè els 160 milions d’euros es paguen amb
imposts dels treballadors, de no tan treballadors, de tota la
població, que s’ho ha de treure de la butxaca. Idò són diferents
formes de fer política, efectivament.

A veure, em diu que no sap el 1.413.000 d’on surt. De Sa
Graduada!, no serà de..., és evident, no és del Maria Lluïsa
Serra, vostè ho hauria de saber, que és menorquina de la banda
de Maó, de la banda de llevant, de Sa Graduada. I efectivament,
com diu el Sr. Monerris, ens ho van demanar els pares, per açò
es fa, per escoltar precisament la voluntat de la població de Maó
en aquell moment.

Quant a la dotació de mobiliari es fa com es pot. Estam
dotant cada any i posant partides per dotar de mobiliari els
centres nous, fins i tot per reposar el mobiliari ja deteriorat; fins
al punt el volem aprofitar que a vegades a les escoles de
formació professional s’està restaurant, fins i tot mobiliari antic,
per aprofitar-lo i posar a les escoles i no haver-lo de tirar i
comprar-lo nou, en la mesura del possible. Però li torn a dir que
el mobiliari, tothom, tots els infants tenen el mobiliari necessari,
a ningú no li sobra res, perquè si hem de canviar un sostre
primer serà canviar el sostre que no tenir mobiliari totalment
nou i totalment dotat, si en tenen un que és digne i està bé.

L’Escola d’Adults; hi estam fent feina. No és tan fàcil trobar
5 milions d’euros, ens ho estam mirant, clar que sí. Jo avui no
li ho puc dir, perquè tal vegada d’aquí a quatre mesos li podré
dir una altra cosa quant a l’Escola d’Adults; cada moment té les
seves pautes.

El conservatori. Miri, la sala Augusta era una barbaritat, açò
ho diuen tots els tècnics; es veu que hi ha allà un..., el terra, el
terra no és sòlid, hi ha molts de problemes de solidesa per fer un
edifici. Només pel terreny duplicaria el seu cost, açò diuen els
tècnics. S’ha de mirar una altra solució, i es farà en la mesura
d’allò possible. Els doblers no cauen del cel, els doblers s’han
de tornar i s’han de pagar. Però tot s’està mirant perquè tot és
voluntat de donar-hi la màxima solució. Però ja li dic que si cau
un sostre o tenim uns infants que hi ha una amenaça de perill
primer s’ha de fer açò i els doblers se n’han d’anar a açò.

Quant a l’amiant, si no vol que canviem l’amiant digui-ho
públicament. Jo estat directora de treball i salut laboral, sé
perfectament què és la manipulació de l’amiant, i precisament
per açò aquesta consellera i no altres ha dit que canviaria tot
l’amiant de les escoles de les Illes Balears. Si vostè no el vol
canviar i troba que hi ha altres prioritats digui-ho. I clar, jo li
dic, és de ver, sap quants de colAlegis hi ha que tenen forats
precisament a la uralita i a les cobertes? N’hi ha bastants. Està
romput; vostè sap que quan es romp o quan es manipula..., i
després un alAlot a vegades..., els alAlots s’enfilen pertot i van
pertot i el manipulen més, el foraden més segons el lloc on

estigui colAlocat. En tenim, de colAlegis d’aquest tipus, jo tenc
una llista. Jo ho consider prioritari, aquest govern ho considera
prioritari. Si vostè no l’hi considera i troba que s’han de fer
altres coses digui-ho clarament i públicament: “consider que
l’amiant no és prioritari perquè no és manipulable, perquè si no
es manipula no s’ha de llevar”. Nosaltres, aquest govern, no
coincidim amb aquesta precisió. Vostè opinarà diferent,
considerarà que no és prioritari, i nosaltres creim que sí que és
prioritari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

3) Compareixença RGE núm. 10877/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les
infraestructures escolars a Eivissa i Formentera.

Per acabar passam al debat de la compareixença RGE núm.
10877/13, de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre les infraestructures escolars
a Eivissa i Formentera.

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Si m’ho
permeten faré el mateix que he fet amb Menorca. Tenc les
llistes d’inversions fetes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor. Perdoni.

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

Tenc les llistes d’inversions fetes a disposició de vostès, si
les volen. 

A grans trets els diré que en obra major a Eivissa s’han fet
o s’estan executant per valor de 12.150.500,37 euros des de juny
del 2011 a febrer del 2014; i en obres menors, des de juny del
2011 a febrer del 2014, 122.430,09 euros.

I ara estic a disposició del que em vulguin demanar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per això demanaria si volen una suspensió de
temps. Idò podem continuar.

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bé, bona nit a tothom. També afegir-me
a l’agraïment a tot el personal i a tota la gent de la conselleria
que heu fet possible, o que feis possible, aquesta
compareixença. 

En principi, no tenc la intenció de fer-me pesada perquè ja
sé que moltes coses s’han dit, però també sé i som conscient que
em repetiré, per tant, ja us avís. Però per què em repetiré?
Senzillament, perquè pens que s’ha de dir, perquè encara que es
diu una vegada, dues, tres, quatre vegades, és important que es
digui i que la conselleria, a vegades, està bé que les escolti, que
se’ls repeteixi i que se’ls torni a dir. Abans que després em facin
la revisada aquella de passats i de futurs el mateix esquema
d’aquesta intervenció meva és el mateix que vaig fer la
legislatura passada tres vegades i és el que he fet també enguany
ja, vull dir, aquesta legislatura dues vegades. Vull dir, crec que
és la meva feina i pens que s’ha de fer, com de la mateixa
manera que entenc que la feina de la conselleria, sigui qui sigui
que hi hagi al capdavant d’aquesta conselleria, és fer feina. Per
tant, no crec que ens toqui posar-nos medalles ningú per fer la
feina, perquè és allò que ens pertoca. Per tant, m’agradaria que
s’enfocàs més en allò que jo entenc que és la feina pròpia de tots
els càrrecs que som aquí. 

Quant a una mica de filosofia general, i aquí sí que crec que
ja s’ha dit abans, però també ho dic, vull tornar-ho a dir, crec
que falta planificació o com a mínim que la planificació de la
conselleria no arriba a l’oposició. Potser són dues coses
diferents, però bé, crec que van en un mateix paquet. 

Per tant, no crec que es pugui organitzar el sistema educatiu
sense planificar res i improvisant, des del meu punt de vista,
d’una manera contínua. Ho he dit altres vegades en altres
iniciatives, en preguntes en el Ple, que des del meu punt de vista
falta aquesta planificació i pens que en un moment de crisi
econòmica quan les prioritats són tan importants és quan més ha
d’haver-hi una planificació perquè quan possiblement tens molts
de diners o pots fer moltes inversions la planificació, mira, com
que dóna abast a tot pot ser no és tan important, però quan
estam en aquesta època de crisi on encara ara les inversions
s’han de mirar amb lupa i mirar de quina manera s’han de fer,
jo crec que planificar és bàsic, per què?, perquè si no, no hi ha
transparència, si no hi ha transparència pots caure en el
clientelisme o, com a mínim, pots donar la impressió que hi
caus, pot donar la impressió que caus en pressions immediates,
etc. Per tant, un govern per no caure en aquesta immediatesa
allò que ha de fer és donar a conèixer la seva planificació, les
seves prioritats i òbviament dir quines reivindicacions de les que

hi ha a nivell de la societat es poden fer en un primer termini i
quines no, etc. Per tant, jo crec que planificar és bàsic, sobretot
per estalviar-se problemes d’aquest tipus que es poden estalviar
completament. 

Després, i en segon lloc, també voldria, en aquest mateix
sentit, la setmana passada vaig dur una iniciativa en aquest
parlament que no era d’inversió econòmica, no implicava cap
inversió econòmica sinó que també feia referència a
l’organització dels recursos o dels pocs recursos que tenim i
que, en aquest cas, anaven dirigits a l’alumnat nouvingut. Pens,
sincerament, que en comptes d’haver-hi votat en contra, perquè
era un problema d’organització, de planificació, de prioritzar i
d’haver trobat un acord on trobar-nos tots, crec que haurien
pogut prendre’s-ho més seriosament i haver-se compromès a
treballar conjuntament amb tots els sectors de la comunitat
educativa per evitar petits inconvenients o petites
inconveniències, però també per evitar algunes tragèdies, i no
vull entrar-hi perquè com a persona del món de l’educació he
patit en el centre, he patit com a professora casos de bullying i
sé la duresa, la duresa que tenen i la dificultat que tenen, però
em fa ser conscient que és molt important mirar els recursos que
es destinen i sobretot a què es destinen per evitar determinades
situacions.

Però bé, tornant al tema de la compareixença d’avui, és
important, volia parlar del mapa d’infraestructures educatives.
N'havíem parlat amb el conseller Bosch, fins i tot havíem parlar
en el sentit que primer es treballaria el municipi de Palma,
perquè Palma era el nucli més important, vull dir, és lògic, hi ha
el 50% de la població d’aquest país, per tant, tenir un mapa
d’infraestructures de Palma ens semblava lògic, fins i tot
havíem parlat que si després de Palma ell no tenia inconvenient
que es fes, per exemple, d’Eivissa. Vull dir, hi havia hagut unes
converses i hi havia hagut un interès. Jo senzillament ho dic per
veure com està aquest tema, i sobretot dic que estava a punt, per
tant, si és així estarem contents, però que és bàsic i important i
que ja duim tres anys, i en tres anys jo crec que ja s’hauria
d’haver fet i sobretot, que aquests mapes s’haurien de fer,
haurien de comprendre tot allò que són els estudis de formació
professional, però bé, després en parlarem una mica més.

També, quant als casos d’Eivissa i de Formentera, dir que
trob a faltar una mica d’iniciativa de la conselleria amb Eivissa
i Formentera perquè és cert, s’ha fet feina, se'n fa, no hi ha cap
dubte, però també dir que tot allò que es fa és tot allò que es va
deixar embastat o a punt d’acabar-se. Per tant, trob a falta,
possiblement perquè no hi ha aquesta planificació, què passarà
en un futur.
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Dit això, mirem una mica la situació d’Eivissa i Formentera.
Si començam per Eivissa, clar, Sa Bodega, li vull fer un retret
de Sa Bodega, perquè pens que s’ha endarrerit, s’ha endarrerit
i possiblement no hi hauria hagut aquesta necessitat i enguany
Sa Bodega ja podria estar en funcionament. Pens que aquí
podria ser un d’aquests casos que dic que la conselleria no actua
fins que no té la pressió immediata, en aquest cas la conselleria
no va actuar fins que l’empresa no va plantar-se i va aturar
l’obra. Per tant, això s’hagués pogut estalviar i hauríem guanyat
un any. També, no sé, pot ser serà aquest bum d’obres que
llavors tothom inaugura l’any abans de les eleccions, no ho sé,
voldria pensar que no perquè el tema educatiu és massa seriós
com per jugar a aquestes coses.

Can Marines, Can Marines em preocupa perquè està acabat
el centre, podria estar inaugurat i, per tant, per què?, per què em
preocupa?, no perquè hi hagi l’edifici allí sinó perquè afecta
l’Institut Xarc perquè si tots els cicles formatius se’n van cap a
Can Marines, Can Marines serà això, un centre de formació
professional de les famílies agràries. Per tant, què passa amb
Xarc? Vull dir, això és un tema que queda a l’aire i que crea una
angoixa innecessària a tot el sistema educatiu del municipi de
Santa Eulària. No n’hi ha cap falta.

Cala de Bou. Jo pens, consellera, que Cala de Bou, Sant
Josep, a Cala Bou, ara aquí li faig una broma, no s’ho agafi
malament, però no sé si va ser en un efluvi d’alegria de la visita
a Eivissa que va prometre l’escola aquesta de Cala de Bou, jo
vull pensar que sigui un tema més seriós el tema de Cala de
Bou. També dir-li que l’ajuntament va fer, va presentar una
sèrie de solars a veure la conselleria què pensava, què opinava,
per tant, des del mateix ajuntament no havien tengut resposta,
per tant, no sabien què passava. Sí que també m’agradaria que
em contestàs en aquest nou CEIP, perquè crec que serà el futur,
aquest nou CEIP, si és aquest nou CEIP de Cala de Bou en què
es basen per dir aquest CEIP? Insistesc en l’organització i en la
planificació, quin estudi demogràfic hi ha que digui que aquesta
és l’escola prioritària i nova a Eivissa?, és que em fa por perquè
no concorda amb la informació que tenc de l’estudi demogràfic
de l’illa d’Eivissa.

Santa Eulària. A Santa Eulària tenen un problema greu de
nombre d’alumnes que l’ampliació de Santa Gertrudis no
acabarà d’absorbir, vostès ho saben, i, per tant, damunt la taula
hi ha el tema d’un desdoblament o d’un CEIP. La meva
pregunta és si ho tenen en compte, està dins aquestes prioritats,
nou CEIP al municipi de Santa Eulària, desdoblament. És a dir,
quina planificació hi ha? Sé que tenen solAlicituds del Consell
Municipal de Santa Eulària, en plenari s’ha aprovat, s’ha
demanat, s’han fet oferiments de tot, de solars, del que vulguin,
ja saben que Santa Eulària colAlabora possiblement més del que
li pertocaria com a municipi. 

Què passa? Avui de tarda s’ha inaugurat, no, no s’ha
inaugurat, s’ha fet una presentació d’aquestes maques en el
municipi de Santa Eulària mitjançant el Consell Municipal de
Santa Eulària, s’ha fet una presentació molt polida de tot el
projecte del nou institut. Us ho dic perquè avui de tarda era a les
cinc, jo he dit envieu-me un whatsapp dient-me el que jo pens,
perquè ja ho he demanat moltes vegades i no aconsegueix que
m’ho diguin, amb aquest nou projecte que es presenta i que ha
avançant els diners l’Ajuntament de Santa Eulària, que li vull
fer aquest reconeixement encara que ja sé que el Govern ho

pagarà, què passa amb la formació professional?, perquè l’hem
aprovada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, li queda molt poc temps, li dic perquè vagi ja
concretant.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... gràcies, gràcies, presidenta. Però és que queda la formació
professional sempre a l’aire, marítimopesquera, que la vàrem
aprovar en parlament, l’hem aprovada en comissió, en plenari,
i em fa por perquè no hi ha les aules per a la FP en aquest nou
projecte.

Molt de pressa, Formentera, a Formentera tenen problemes
també, i seguesc amb formació professional de Formentera,
perquè no tenen espai per fer el cicle formatiu. Ja sé que s’han
reunit amb el delegat d’Educació de Formentera, amb la
Comunitat Educativa de Formentera i crec que els han dit que
ara per ara no està dins les prioritats. Per tant, sí que
m’agradaria dir, què faran a Formentera? perquè no tenen espai
per fer cicles formatius. Ells els han fet una oferta que és molt
clara, per tant, com està aquest tema?

Això serien el que jo dic les obres importants o grans, dins
les obres menors ja...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja, ja... Sra. Marí, ja ha esgotat el seu temps, es passava
bastant...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... un minut, un minut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Mig minut, eh?, s'ha passat molt.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Em preocupa molt l’Escola d’Arts i Oficis perquè sap que té
un problema molt greu, que està qualificat com a molt greu. Al
CEIP Cas Serres li han llevat el voladís, però han quedat les
obres perquè caien pedres al pati i ha quedat sense acabar, per
tant, està acabat. Per tant, també hi ha problemes a Jesús, a Can
Cantó, a Xarc, etc.

Jo senzillament -i ja acab- quina... vull la llista o
m’agradaria molt tenir la llista, però també la priorització que
fan perquè de tot això d’aquí que tant han parlat de Menorca
com de Mallorca com d’Eivissa o de Formentera seria un no
acabar. També falta la nova escola de Son Ferran de
Formentera, promesa i que ara sembla ser que tampoc no va
endavant. Per tant, sí que faria falta saber quines prioritats fa
aquesta conselleria i de quina manera tots junts podem
participar i podem colAlaborar en aquesta priorització.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Manel Martí i Llufriu, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No afegiré res a l’exposició
que jo ja crec que ha fet prou detallada la diputada Esperança
Marí. Només voldria fer una petició molt ben intencionada a la
consellera, i és que no ens acusi els que som aquí que venim a
fer política, la veritat, li dic amb tota sinceritat, em sembla que
si pensa veurà que és absolutament desafortunat perquè jo venc
a fer política com vostè ve a fer política com tots els que som
aquí ens vàrem presentar davant els ciutadans per fer política
amb un projecte polític, i la política, agafant l’etimologia, és
posar-se al servei, fer feina per a la polis, per al poble.

Per tant, si vostè vol dir una altra cosa, digui una altra cosa,
però no ens acusi, per favor, de fer política perquè la política és
molt digna i l’hauríem de dignificar tots. Per tant, vull pensar
que l’expressió és desafortunada, però com que no és la primera
vegada sí que li agrairia que no la fes, perquè consider, de
veritat, que una responsable pública no pot fer aquestes
acusacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació,
moltes gràcies un dia més per estar aquí, a vostè i al seu equip
de la conselleria per retre comptes de quina és la seva feina avui
en matèria d’infraestructures educatives a totes les illes. Vull
recordar que fa menys de quatre mesos ja vàrem tenir aquesta
ronda d’interpelAlacions o de compareixences seves també per
estudiar la situació educativa de totes les illes. Vostè cada
vegada que ve ens dóna molta informació, ens dóna dades
concretes, xifres, detalls i tot això facilita molt, crec, la feina
parlamentària a tots els grups polítics i des del nostre grup, una
vegada més, li volem agrair.

Avui s’ha comentat aquí, a la primera de les
compareixences, un portaveu de l’oposició quan vostè ha dit
tota la relació detalladament d’inversions que s’havien fet a
l’illa de Menorca, ha dit, no ha fet res que no sigui l’obligació
a fer, correspon a les funcions de la conselleria. Nosaltres estam
perfectament d’acord amb aquestes declaracions, però és que
això tan simple i tan obvi a la passada legislatura, vull recordar
una vegada més, que no era així, el Govern del pacte no
arribava a donar compliment a les funcions més bàsiques de la
conselleria, les obres, les reparacions, petites o grosses no es
materialitzaven en el ritme que hagués estat desitjable. Ara
tenim un govern capaç de complir amb la seva responsabilitat
i ens sembla que això no té importància, però jo crec que sí la
té i més tenint en compte que estam en un moment de crisi, en

un moment difícil, en un moment en què és complicat quadrar
els comptes, però que la Conselleria d’Educació, a pesar
d’aquesta dificultat, fa un gran esforç per millorar les
infraestructures educatives de totes les illes i en especial de l’illa
d’Eivissa. 

A l’illa d’Eivissa vostè s’ha compromès amb una inversió
superior als 15 milions d’euros. Avui ens ha dit que ja s’ha
efectuat, que el que ja està realitzat és superior als 12 milions i
això, evidentment, són bones notícies. 

Tenim inversions que jo passaré molt ràpidament, però el
nou centre de Sa Bodega de Vila avui ve en premsa local
d’Eivissa que ja la pròxima setmana s’acabava. També al centre
d’Es Pratet a Sa Joveria li queda poc temps. El nou institut de
Santa Eulària des Riu està encaminat, com ha dit la portaveu del
PSOE avui tarda s’ha fet la presentació del projecte. També
l’ampliació del ColAlegi de Santa Gertrudis du uns mesos en
obres i suposam que ben aviat també aquesta obra tan necessària
s’acabarà. 

I altres temes menors, que ja estan perfectament resolts, però
jo record en altres moments que han estat objecte d’iniciatives
per part de grups parlamentaris aquí, com era arreglar la
instalAlació elèctrica del ColAlegi de Sant Jordi o aquell famós
sostre del ColAlegi de Can Misses que queia i que la passada
legislatura l’ajuntament del pacte de progrés no hi feia res i
venien de la conselleria visitaven l’obra, se la miraven, però
tampoc no se li donava una solució i tot això està resolt. I tot
això són mostres clares i evidents de quin és el compromís del
Govern, en aquest cas concret, amb les infraestructures
educatives de l’illa d’Eivissa.

Per tant, no parlam d’intencions, no parlam de plans de
futur, parlam d’obres fetes, d’obres que estan en marxa i que
permetran, a la fi, millorar notablement el conjunt
d’infraestructures educatives de l’illa d’Eivissa i que suposaran
més i millors aules per als alumnes, més i millors instalAlacions
educatives per als alumnes i també per al professorat de l’illa
d’Eivissa. 

També m’agradaria destacar alguns dels anuncis positius
que ha fet vostè aquí avui, el tema de l’eliminació total de
l’amiant ens pareix molt necessari i molt positiu; també la
inversió en l’eliminació de barreres arquitectòniques; les
cobertes dels edificis antics que també es prioritzaran per donar
seguretat als alumnes; i també aquest pla d’infraestructures
educatives que estarà enllestit abans d’un mes,  però així i tot
volem dir que encara que sigui molt necessari, molt important
tenir-lo, disposar d’un pla ambiciós d’infraestructures
educatives no és el més important, l’important és anar-les fent
perquè la passada legislatura hi havia un pla i el Govern del
pacte no li donava compliment. I ara, en canvi, en aquest
moment pot ser no disposam del pla, però sí que es fa feina i es
donen solucions.



946 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 60 / 13 de març del 2014 

 

Per tant, des del nostre grup moltes gràcies per aquesta feina
important i intensa que fa la conselleria i els animam a
continuar en aquesta línia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Miri, a
Eivissa s’ha fet un important esforç perquè hi havia moltes
deficiències i per açò s’ha fet l’esforç, s’havia de fer. 

Permeti’m, Sr. Martí, molt breument i amb tots els meus
respectes i sense cap ànim d’ofendre, però li diré una cosa, quan
jo em referesc a política tal vegada vostè ho interpreta d’una
forma, i té raó, tots som polítics i hem de dignificar, estic
totalment d’acord amb vostè, jo em referesc que a vegades per
ser de partits contraris som incapaços de (...), només cercam allò
que es fa malament, es fa açò malament, es fa allò altre. Per
exemple, l’amiant, què no troba que és una bona cosa? No pot
dir vostè públicament és un gran encert del Govern que es llevi
tot l’amiant de Balears? No es pot dir públicament és un gran
encert que es llevin les barreres arquitectòniques? No li he sentit
dir. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no li he sentit dir ni ho he sentit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci.

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

... permeti’m, permeti’m, no li he sentit dir, em referia a açò, no
em referia ...i no s’ofengui, em referia a açò, res més, que a
vegades som incapaços... només volem dir el que està malament
de l’equip que està governant i quan hi ha coses bones... que
podríem dir açò està malament, no ens agrada, però açò, açò
està bé, i açò no ho he sentit ni per cap mitjà ni li ho he sentit dir
públicament. Em referia a açò, no a altra cosa.

Estic d’acord..., estic totalment d’acord amb vostè que s’han
de planificar tots els recursos quan són escassos, coincidim
totalment, però li diré més, la planificació que farà aquest
govern no serà de Palma, serà de tot Balears, tan important és
Palma com tota l’illa de Mallorca, com Menorca, com Eivissa
i com Formentera. Per tant, quan sortim donarem la planificació
a totes les Illes Balears.

Els criteris és evident que són criteris tècnics, és evident,
quines són les prioritats quan un tècnic ens informa que una
obra amenaça perill?, açò és el més prioritari de tot, són criteris
tècnics; i quant a la creació de noves escoles, evidentment, com
s’ha fet sempre, criteris d’escolarització, per nombre d’alumnes,
per ràtios a les aules i la impossibilitat d’augmentar línies

perquè ja no hi ha espais, aquests són els principals criteris, però
ja els he dit que no tendré cap inconvenient a donar-los el pla en
el moment en què ho tinguem tot ben tancat.

A Sa Bodega aquest govern ha fet tota la via que ha pogut
fer. Vostè sap que la contractació de Sa Bodega no l’ha feta el
Govern, sinó que l’ha feta l’ajuntament i és evident que el que
sí va desembossar el tema quan l’empresa es va aturar va ser
que el Govern va recomanar jurídicament que es resolgués el
contracte, perquè si no l’empresa no feia res, vull dir que una
cosa és que tinguem discrepàncies amb les empreses
constructores, que açò és molt legítim, per part de l’empresa
constructora...però es poden discutir als tribunals, però no
legitima ningú a aturar unes obres. Aquest govern ja va dir des
del primer moment que s’havia de resoldre el contracte perquè
l’obra està pràcticament acabada, queda no res, de fet, està
previst acabar-la el març, ara, aquest mes de març, de fet fins i
tot ja em vaig reunir amb les famílies i amb la direcció del
centre per dir-los que podien fer el que volguessin, esperar al
nou curs i ja fer el trasllat, que nosaltres els ajudaríem i els
donaríem suport en tot per fer els trasllat a la nova escola, però
aquesta conselleria precisament és la que va desembossar
aquesta circumstància perquè ja anava per la resolució, ja anava
per recomanar per escrit i jurídicament la recomanació i quan
l’empresa va veure açò va ser quan va reaccionar i va dir bé,
amb independència que puguem pledejar, puguem estar en
discòrdia, jo acabaré l’obra.

Quant al fet que nosaltres no hem acabat més que obres
anteriors, açò no és cert, nosaltres hem licitat i adjudicat Sa
Joveria, l’IES de Santa Eulària i el CEIP de Santa Gertrudis.

Tal i com dic, respecte del CEIP de Cala d’en Bou, primer,
l’ajuntament ha de cedir..., vostè sap que hi ha un tràmit de
cessió de terrenys sempre, eh?, després l’IBISEC ha d’estudiar
que siguin adients, perquè sap que no tots els terrenys tenen
totes les característiques adequades, quant a dimensions, quant
a moltes altres característiques, comunicacions, altres coses, per
ubicar les escoles i després, aquesta és la primera passa, eh?,
quan s’hagi donat aquesta passa després analitzarem les altres.

Quant a la formació professional marítimopesquera, aquesta
consellera i aquest govern són conscients que Eivissa té aquesta
mancança, de fet quan dèiem que volíem adaptar totes les
formacions professionals de Balears a la realitat de la demanda,
una de les principals en la qual pensàvem era aquesta. A
Eivissa, s’hi ha de posar, igual que s’ha de fomentar a la resta
d’illes, la formació professional marítimopesquera.

Quant a l’IES Xarc li diré que estam en contacte amb la
direcció del centre precisament per rallar dels cicles formatius
més adients per a l’any que ve. Quant a Cas Serres vull dir que
s’ha actuat per la seguretat i s’ha estudiat l’actuació definitiva.
Quant a Sant Ferran, també s’està estudiant. 
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Açò és el que li puc dir respecte a aquests projectes, en
alguns li he pogut dir com està ja en una fase bastant avançada
i en altres s’està estudiant perquè són processos d’una edificació
o d’una intervenció per part de la conselleria. Segurament si
ralléssim d’aquí a uns mesos li podria donar unes informacions
fins i tot més precises que ara o diferents, eh?, en l’evolució...,
tot depèn de l’evolució que es dugui a terme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn de rèplica,
pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Esperança Mari i Mayans per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. De la part de l’exposició anterior que
m’havia quedat per falta de temps, hi havia també tota una sèrie
de preguntes dins aquest apartat que vostè diu d’urgències o
de... que hi ha les barreres arquitectòniques, etc. 

Jo sí que la vull felicitar perquè si és cert que lleven tot
l’amiant d’acord a una planificació i una organització té la meva
enhorabona, perquè pens que les coses s’han de fer així i si a
més agafa totes les Illes Balears i en totes s’actua per igual, idò
perfecte, però deixi’m que li faci una observació que va ser
aquest dia al Ple que em va quedar per fer-li, jo vaig ser
directora dos anys del primer pacte i després ho vaig ser dos
anys més amb un govern del Partit Popular, dins els meus
primers dos anys va venir un equip de gent vestits de blanc que
vénen com si fossin astronautes i varen llevar l’amiant de tot
l’institut, ho dic perquè ja s’havia començat fa temps, perquè
clar, és un element greu, possiblement es feia d’una manera... o
no sé com es va fer perquè no me’n record, només sé que aquell
estiu, perquè això s’ha de fer a l’estiu, es va fer a l’estiu, varen
venir els homes de blanc i varen llevar tot l’amiant que hi havia
a l’institut i vaig estar molt contenta. Vos ho dic perquè a
vegades tampoc no es pot negar perquè no toca que no hi hagi
una feina prèvia i que, per tant, és important.

Dit això, hi ha una obra menor important, Sant Ciríac, jo li
ho dic, no sé si la sap o no, però jo li ho diré, que també és la
meva feina. Sant Ciríac, per què li ho dic?, allí hi ha una
UEECO..., a Sant Ciríac hi ha una aula d’alumnat de necessitats
en què hi ha alumnes que tenen 20 anys, 18 anys, 20 anys, vull
dir que són alumnes d’una determinada edat que teòricament no
tocarien ser allí, però com que a secundària no hi ha la UEECO
continuen al CEIP. Li ho dic perquè no hi ha ascensor, hi ha una
espècie de muntacàrregues, pot ser... si ara estan fent aquest
mapa de prioritats, si ho poguessin posar, s’agrairia.

 Després -i ja acab-, perquè veig que l’avió de Menorca ha
de sortir i això crec que també deu ser una prioritat- li torn dir
que crec que hi ha d’haver-hi una planificació seriosa al voltant
de les infraestructures educatives i que aquesta planificació no
pot sortir només de l’equips de govern d’aquesta conselleria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Marí, pregaria un poquet de silenci que no puc
escoltar la Sra. Marí, pot continuar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Li repetesc que des del meu punt de vista o des de... des de
com a mínim dels grups de l’oposició, però també del sentir de
la comunitat educativa no pot ser només una planificació que
surti de la conselleria, sinó que ha de ser consensuada amb els
consells escolars municipals, escoltant aquests consells escolars
municipals i també òbviament tota la comunitat educativa.
Entenem que d’aquest consens pot sortir, podria sortir una
planificació amb unes prioritats en què crec que ens trobarien a
tots els grups fent feina i per tant, crec que tocaria i que, li ho
repetesc, duim tres anys i, per tant, ja sí que tocaria que
tenguéssim aquesta infraestructura damunt la taula.

I una darrera qüestió, aprofitant l’amabilitat de la presidenta
i sortint-me una mica del tema de les infraestructures, a Eivissa
continua preocupant el tema d’atendre l’alumnat amb problemes
de salut mental, i sé que ho aprofit i sé que no toca, però li ho
dic, continua tenint aquesta qüestió damunt la taula. Per tant,
vull recordar que és un tema pendent, que hi ha dos infants que
estan en situació diríem greu en aquests temes i que també
convendria que entre tots hi buscàssim una solució.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, s’equivoca, li donam tot el
nostre suport -tot el nostre suport- per eliminar les barreres
arquitectòniques, per eliminar l’amiant, no en tengui el més
mínim dubte i no ens costa gens dir-ho, en absolut, però després
també entendrà que moltes vegades el que més repetim són les
coses amb què no estam d’acord i no estam d’acord en aquesta
situació de manca de diàleg i de confrontació amb els centres
escolars, que nosaltres creim que és perjudicial i veurem els
resultats que donarà, però respecte de les coses amb les quals
estam d’acord, no ho dubti, no ho dubti ni hi perdi un minut
més, l’únic que també entendrà és que no li repetim cada dia,
eh?

En aquest sentit, només li vull dir el mateix que li he dit al
començament, crec que el problema és de confiança i de relació
amb els centres, d’una cosa tan senzilla com açò i crec que és un
repte per part d’aquesta conselleria. Vostè ho voldrà assumir o
no, per la meva professió li puc dir que aquesta és la sensació
que tenc cada vegada que parl amb companys de la professió i,
si m’equivoc, vostè digui'm que m’equivoc, però em sap greu
dir que em sembla que és una constatació massa evident per
poder-la negar. Moltes gràcies.



948 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 60 / 13 de març del 2014 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no li plantejarem cap
qüestió més, la Sra. Marí ha estat molt exhaustiva en els seus
plantejaments, vostè segurament li donarà respostes i nosaltres
atentament els escoltarem.

Per part del nostre grup vull agrair una vegada més la seva
presència aquí i també la feina intensa i positiva que fa en
matèria d’infraestructures educatives a totes les illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, estic molt
contenta de sentir-los-ho dir, Sr. Martí, és la primera vegada, no
és que no ho repeteixi, vostè diu repetesc allò dolent, estic
d’acord, feim política i estam en partits diferents, però és la
primera vegada que li ho sent a dir, també m’ho ha de
reconèixer, si no, cerqui les gravacions, jo no li ho he sentit dir
mai, idò me n’alegr molt, igual que també m’alegr que s’alegrin
del fet que llevem l’amiant i aquells senyors de blanc que varen
venir precisament és perquè han d’anar amb vestits especials i
han d’anar amb una protecció especial.

Quan a Sant Ciríac -per fer via, perquè Menorca se n’ha
d’anar-, estigui tranquilAla que l’ascensor es posarà, no sé si
ascensor..., o sigui s’eliminaran les barreres arquitectòniques
perquè les persones amb discapacitat hi puguin accedir, perquè
tot açò ens preocupa molt.

També els vull dir que és evident que en les infraestructures
educatives s’escolta els municipis, de fet, no es fa res que un
municipi, que és el representant democràtic d’aquell poble, no
ens demani o no ens digui que és necessari i a més les APIMA,
moltes vegades ens vénen a veure APIMA dient..., també
demanant el mateix juntament amb els ajuntaments, sempre
s’escolta, eh?, es procura escoltar tant els ajuntaments com les
APIMA.

Quant a... té raó, el tema de salut mental és un tema de
persones amb discapacitat mental que ens preocupa a Eivissa i
que s’ha de mirar, s’hi va feina, no és fàcil, vostè sap que hi ha
infants als quals és molt difícil fer la correcció o el tractament
perquè estan en edat escolar, necessiten d’una peculiar atenció
perquè a vegades... fan actes que, pobrets, perquè no en són
prou conscients, però que a la vegada necessiten d’una atenció
especial perquè no perillin els companys, però a la vegada ells
no els fan voluntàriament, per tant, no se’ls pot tractar d’una
forma ni agressiva ni..., és delicat, però hi feim feina perquè ens
preocupa moltíssim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

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

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