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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Nel Martí substitueix Fina Santiago.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Idò passam a l’ordre del dia
d’avui que consisteix a les compareixences RGE núm. 15604/13
i 1705/14 de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats.

Assisteix la Sra. Joana Maria Camps Bosch, consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyada del Sr.
Bartomeu Isern, director general de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans; de la Sra.
Isabel Cerdà, directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional; de la Sra. Irene Duran, cap de Gabinet,
i del Sr. Juan Domínguez, assessor de la conselleria.

1) Compareixença RGE núm. 15604/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre l'ordre que
prepara la Conselleria en relació amb el desenvolupament
del Decret de TIL i els continguts, metodologia, calendari
d'aplicació i avaluació d'assignatures en llengua estrangera
en els centres docents de les Illes Balears.

En primer lloc, passam al debat de la compareixença RGE
núm. 15604/13 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 l’ordre que
prepara la conselleria en relació amb el desenvolupament del
Decret de TIL i els continguts, metodologia, calendari
d’aplicació i avaluació d’assignatures en llengua estrangera en
els centres docents de les Illes Balears.

Pregaria un poquet de silenci a la sala, per favor. Moltes
gràcies.

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 diputats. De forma molt
breu, dir-los que per al tema dels expedients disciplinaris que
s’han obert... -és el tema dels expedients disciplinaris?

Perdonau, hi ha hagut una confusió.

(Remor de veus)

No hi ha problema, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, en el seguiment tenim primer la RGE núm. 15604/13,
que és la del Decret TIL, sí, per si volen fer... no.

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

No hi ha problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò té vostè la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Quant a l’ordre de
desenvolupament del Decret TIL, dir-los que és una ordre que
s’ha tret consensuada amb el Consell Escolar Balear; és una
ordre on es van recollir pràcticament totes les observacions que
es feien, fins i tot tant a nivell de Consell Escolar Balear que,
com saben vostès, es va aprovar per consentiment, com després
del Consell Consultiu de les Illes Balears. De fet, es van recollir
absolutament totes les observacions que s’havien fet pels
juristes del consell, tant les fonamentals com no fonamentals i,
a més, consideram que no alteraven en profunditat el
desenvolupament inicial o la redacció inicial d’aquesta ordre.

També dir-los que fins i tot en fases prèvies a la del Consell
Escolar Balear i del Consell Consultiu de les Illes Balears
s’havien recollit nombroses alAlegacions i observacions fetes per
tots els intervinents, totes les parts que van ser consultades i que
van fer alAlegacions.

Dit açò, és una ordre on s’aplica, es manté la postura inicial,
desenvolupa el Decret integrat de llengües, no fa més que
desenvolupar-lo; ajuda quant a la metodologia, ajuda al
professorat quant que conté una explicació de metodologia;
també desenvolupa el vot fet a les famílies que han de ser
consultades per al projecte, ja que també estableix la forma i
desenvolupa la forma com s’ha de votar, i també recull una
flexibilització pel tema de l’aplicació del tractament integrat de
llengües en anglès, sobre la part de l’anglès, a primer i segon de
l’ESO.

Dit açò, dir-los que és una ordre molt consensuada, com li
dic va ser treta amb els vots majoritaris de tot el Consell Escolar
Balear i és una ordre que recull pràcticament totes les
observacions que han fet tots els intervinents, tots els factors,
tots els ens que hi varen intervenir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió, per un temps màxim de quaranta-cinc 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.
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En principi no faríem la suspensió, per tant, per tal de
formular preguntes o observacions, tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris. La Sra. Consellera pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, primerament dir-li que a bona hora compareix per
tractar sobre el tema del TIL, em permet recordar-li que som a
dia 5 de juny, que som, per tant, a punt d’acabar el curs, i que
vostès durant aquest curs ja han fet el que han pogut a l’hora
d’aplicar el TIL. No n’han aconseguit una aplicació gaire lluïda
perquè han trobat resistència per tots els costats, pens que han
tensat la corda fins a uns límits desconeguts, i perquè s’han
posat tota la comunitat educativa, des del meu punt de vista, en
contra.

Però en venen a parlar aquí, a la Comissió d’Educació del
Parlament de les Illes Balears, quan el curs ja està pràcticament
a les acaballes. Nosaltres li vàrem demanar aquesta
compareixença durant el primer trimestre de curs, dins l’any
2013, i vostè compareix quan el curs acaba, a mitjan 2014.
També s’ha de dir que el curs acaba i tothom coneix el desori
que vostès han armat, però encara sabem molt poc o sabem
poques coses en relació amb el curs vinent i crec que també és
el sentiment que tenen la majoria dels equips directius
d’aquestes Illes.

Han aplicat el TIL durant el present curs, n’han
desenvolupat les normatives d’implantació, amb unes
deficiències extraordinàries, les quals tot seguit comentaris, i
han dit que el procés d’implantació durarà fins al 2018, cosa que
ja li vaig dir en el Ple, però li repeteix, que només ens dóna el
punt exacte de quina és la supèrbia d’aquest govern o d’aquesta
conselleria. És a dir, han planificat tot això pel seu compte,
sense explicar-se com pertoca a la Comissió d’Educació i
després, n’estic segura, ens dirà que vostès no estan tancats al
diàleg, que no s’han tancat, etcètera. Ha esmentat que ha estat
consensuada pel Consell Escolar i pel Consell Consultiu, potser
també hauria d’haver dit que el consens arriba després d’haver
també reformat el Consell Escolar que permet aquesta aprovació
i amb un Consell Consultiu, com veurem a posteriori
completament dividit, cosa que tampoc no s’havia vist mai en
aquestes Illes.

En fi, ha comparegut tard, molt tard, però esperem que la
seva compareixença serveixi per a alguna cosa, perquè això
sigui possible hauríem de fer per manera que això d’avui fos un
diàleg i no dos monòlegs, com sol passar quan vostè compareix
en aquesta comissió o quan parlam en el Ple, que tot sovint més
que diàlegs mantenim monòlegs. Jo no em vull limitar a
monologar el punt de vista del meu grup i esperar que vostè
monologui el seu, per tant una mica més endavant, si m’ho
permet, li proposaré, com a mínim, un mètode per dialogar i
llavors vostè es pot cenyir al guió prèviament preparat o
escoltar-me i respondre les propostes que li faré.

Per començar, li voldria dir que es va guanyar els titulars de
premsa dimarts passat, dient allò que no tenen interlocutors
vàlids i que per tant va parlant centre per centre. Dels titulars
que vostè ha aconseguit al llarg d’aquesta legislatura, els que va
donar dimarts són els (...) o, com a mínim, des del meu punt de
vista dels més preocupants, i ho són perquè impliquen dues
coses que mostren fins a quin punt comprèn malament el món
educatiu. En primer lloc, els interlocutors, per negociar res
sobre el TIL no poden ser els directors ni els equips directius del
centre, d’una forma directa són tècnics, són professionals i per
tant persones que han d’aplicar les polítiques que s’han de dur
a terme dins el sector, però no li poden discutir el TIL, no li
poden discutir els projectes ni són interlocutors adequats per a
res d’això. Un interlocutor, per definició, ha de poder modificar
els seus projectes, proposar alternatives i, fins i tot, si escau,
rebutjar-los, i els directors del centre o els equips directius no
poden fer res de tot això de forma directa, poden suggerir, però
no poden fer-ho.

En segon lloc, hi ha uns interlocutors que venen establerts
per llei, fins i tot a través de prerrogatives constitucionals;
vostès que es passen la vida apelAlant la Constitució, li
recordaria que els interlocutors són els sindicats, són les
federacions d’associacions de pares i mares, són les
associacions d’alumnes, fins i tot, i tenen un òrgan consultiu que
és la Universitat de les Illes Balears la qual s’ha manifestat
clarament en contra del TIL i a la qual vostès, per molt òrgan
consultiu que sigui, no han consultat.

Per tant, crec que vostès fan passar per interlocutors
persones que no ho poden ser de cap de les maneres pel lloc que
ocupen dins el context laboral i en canvi estan negligint el que
ha de ser interlocutors permanents de la conselleria en qualsevol
procés. Hi ha d’altres agents que no són de consulta obligatòria,
però que estaria bé tenir en compte, pens per exemple en el
Cercle d’Economia, pens que haurien d’haver tengut en compte
també els seus punts de vista o que hi haurien de tenir el dels
empresaris hotelers, els quals també han manifestat i demanat
el diàleg amb la comunitat educativa. No es tracta
d’interlocutors obligatoris, com ja hem dit, però de tant en tant
va bé fer-los una mica de cas.

Vostès han decidit tirar el TIL endavant, cosa que no crec
que hagués ocorregut mai abans, amb un Consell Consultiu
dividit al 50%, va haver de desempatar el president, afí al PP,
pel seu vot de qualitat, sobre si és legal o no. La meitat exacta
del Consell Consultiu diu que el TIL no és legal, perquè no
s’ajusta ni a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ni a la
Llei de normalització lingüística, i vostès, en canvi, decideixen
dur-lo endavant. Crec que amb això ja està tot dit, com a mínim
rebenta les estadístiques.
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Llavors diuen que l’aniran implantant fins l’any 2018, fet
que, com he apuntat, anteriorment, consider que demostra
senzillament la seva supèrbia. Com que no l’han consensuat
amb ningú, el primer canvi de govern que hi hagi, que podria
ser perfectament d’aquí a menys d’un any, així ho esperam, el
famós TIL serà derogat i se cercarà una alternativa. Per tant,
vostès, en principi, el desenvoluparan fins al 2015, després ja ho
veurem; siguin una mica, per tant, més mesurats, més moderats
i més humils, senyors, i tothom, en principi, pens que els
agrairia aquesta modèstia, començant pels seus molt nombrosos
votants que en aquests moments pensam que estan ben decebuts
amb vostès.

L’han implantat, com ja hem apuntat, amb tot el món
educatiu en contra, associacions de directors, tant de primària
com de secundària, associacions d’inspectors, federacions
d’associacions de pares i mares, alumnes, etcètera, l’han
implantat tenint en compte l’òrgan consultiu del Govern en
qüestions de llengua, segons estableix l’Estatut d’Autonomia,
que és la Universitat de les Illes Balears, el Departament de
Pedagogia de la nostra universitat ja va deixar ben clar què en
pensava del TIL i vostès no en varen fer ni cas. I encara hem de
dir que l’aplicació del TIL constitueix una anomalia si ho
comparam amb la resta d’Europa o fins i tot si ho comparam
amb la resta de comunitats dites autònomes de l’Estat espanyol.

Per tot arreu l’ensenyament en anglès s’ha implantat a partir
del consens i per en lloc no s’ha fet de manera obligatòria i
generalitzada i encara podríem apuntar que en lloc això no es fa
deixant bandejada la llengua pròpia, com han fet vostès
rebaixant el nivell d’ús de la llengua catalana. Tot això en
relació amb el TIL.

Emboliquem -ho encara una mica més amb la LOMQE, com
ha passat amb tants ministres d’Educació del Govern espanyol,
el Sr. Wert també ha volgut deixar la seva marca i ho ha fet a
l’estil PP, sense comptar tampoc amb ningú més. Tenint en
compte que vostès no creuen en l’autonomia de les Balears, no
haurien d’haver esperat a la implantació de la LOMQE per
adequar-hi el TIL?

Per cert, que encara no sabem res de les partides
econòmiques per aplicar-la. Vostès, em permet de recordar-li
que va dir que les coneixeríem dins el mes de maig i ja som el
mes de juny, esper que se’n sàpiga alguna cosa, almanco, abans
de començar el curs vinent.

Així mateix, ni s’estava ni s’està preparant els centres per a
l’aplicació del TIL, falten professors preparats, falten materials,
falta de tot per poder-ho fer mitjanament bé. I també trobam
dubtoses les habilitacions exprés que vostès pretenen dur a
terme a través del conveni amb el British Council, la qüestió no
és si els professors tenen un paper, un títol, sinó si realment els
professors estan preparats, se senten preparats per impartir
aquest ensenyament en anglès. També recordar-li que el 31
d’agost s’acaba aquest conveni d’homologació d’aquestes
certificacions que hem esmentat, per tant supòs que hi haurà una
renovació d’aquestes homologacions.

Diem tot això perquè pensam que l’ensenyament i el
coneixement de l’anglès és una qüestió prou seriosa com perquè
el Govern s’hi dediqui amb més eficàcia i ho faci millor. Crec
que ja no empassa ningú aquest discurs que han fet tantes

vegades de què si ens oposam al TIL és perquè estam en contra
de l’anglès. Ben el contrari, ens oposam al TIL perquè estam a
favor de l’anglès, però s’ha de fer ben fet i, en qualsevol cas, no
es pot fer a costa de la llengua pròpia, de la llengua catalana que
sempre hauria de ser llengua vehicular amb, i li dic clarament,
amb un mínim d’un 50% de l’educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I el 50% -gràcies, presidenta- no és immersió lingüística, la
immersió és un sistema en què la llengua es fa servir en el cent
per cent i per a alumnes parlants d’altres llengües, sinó també
podríem dir que a Castella pràcticament tothom fa immersió i
no és el cas.

Però bé, perquè no sigui un monòleg, em permet de fer-li
algunes propostes: la primera, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’acabar, que se li esgota el temps, hauria
d’acabar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, gràcies, ho (...) després a la rèplica. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Consellera, bé, abans de res reiterar el nostre suport a
Jaume Sastre, un mestre en vaga de fam per reclamar allò que
és la matèria primera d’una democràcia, que és la paraula i el
diàleg. I també reiterar una altra vegada, Sra. Presidenta, doncs
que faré la meva intervenció amb article literari, per tant
incomplint aquells criteris dels magnífics acadèmics d’IB3
segons els quals una intervenció asseguda és més formal i
s’hauria de fer amb article literari.

Dit açò i entrant a l’ordre, el nostre grup ja ho ha dit
clarament, l’ordre de desenvolupament del TIL no és més que
un instrument per continuar gestionant un gran error pedagògic,
de planificació i de recursos. I en aquest sentit l’ordre no fa més
que donar continuïtat per al curs 2014-2015 a un caos pedagògic
que ha suposat el TIL durant aquest curs, ara ampliat a tota
Primària i a segon d’ESO.
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L’ordre del TIL sembla la roda de recanvi d’un cotxe que es
diu Educació, sense motor, que són els docents; sense benzina,
que són els recursos, i amb tres rodes ben desinflades, que són
el consens, el fonament pedagògic i la temporalització. La roda
que ha rebentat es diu diàleg i la volen substituir, com deia, per
la roda de recanvi que és aquesta ordre o que és el Decret del
TIL. No em demanin qui és la conductora, crec que està prou
clar.

L’ordre de desenvolupament del TIL amplia els efectes i les
conseqüències que ja hem pogut comprovar aquest curs. Creu
consellera que és prudent i que respon a les necessitats reals
ampliar l’aplicació d’un projecte del TIL que ha provocat les
reaccions, el malestar, el conflicte dins la comunitat educativa
com mai?

El Partit Popular, el Govern no acompleix la seva principal
consigna: els pares podran decidir; bé, idò, les famílies, una
vegada més, gràcies a aquesta gran temporalització, hauran de
matricular els seus fills sense conèixer el projecte lingüístic
definitiu, i no només açò, els pares que tenen ja els seus
alumnes escolaritzats haurien de poder decidir sobre el projecte
lingüístic de centre, doncs ara es troben amb la nova normativa
educativa estatal doncs que la seva participació és tan poc
significativa que en molts casos decideixen no anar a votar. Què
troba la consellera, casos com per exemple el de l’Institut Joan
Ramis i Ramis de Maó que, d’un cens de 1.290 pares, 14, 14
hagin participat, hagin votat el projecte lingüístic? Algun
significat deu tenir, quina interpretació és la que fa la
consellera?

L’ordre no resol qüestions bàsiques, fonamentals, una altra
vegada, com és, per exemple, l’atenció a la diversitat, també en
matèria lingüística i en altres àmbits. La consellera segurament
ens dirà: però parlin de casos concrets; bé, idò, digui’m com
s’ha resolt l’atenció a la diversitat, per exemple, si vol després
parlarem d’altres, les necessitats específiques que tenien alguns
alumnes en un centre, per exemple, el centre Joan Benejam a
Ciutadella, com s’ha resolt? És cert que està resolta l’atenció
dels alumnes amb necessitats especials, és cert?

Una altra vegada l’ordre ignora i així ho deixa clar, tot i que
el Govern ho oblidi o ho deixi... o ho vulgui minimitzar,
l’opinió dels experts, una altra vegada la Universitat no és
consultada específicament, sinó que se la considera consultada
a través del Consell Escolar, però crec que és clar que la
consulta no s’ha fet, que la Universitat havia d’haver expressat
clarament quina era la seva posició.

Què opina la consellera que, tot i açò, tornem reiniciar la
història? UGT ja ha dit que presentarà un nou recurs als
tribunals contra l’ordre del TIL, com ho valora? Segurament em
dirà que no ho vol valorar, ja ens sabem les respostes. Li faré
només tres referències no del contingut del text del recurs, però
sí tres referències que també formaven part de la intervenció
que tenia prevista, la primera, com valora la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de València que va dir -i això ho
va dir fins i tot abans que s’aprovés la LOMQE- que no es podia
imposar l’aprenentatge d’una matèria no lingüística en una
llengua no oficial i que no hi ha cap comunitat autònoma que ho
hagi fet? Nosaltres sempre som els primers avançats de tots,
però a més a més, quan la LOMQE deixa clar de qui són les
competències relacionades amb el plurilingüisme, ho deixa molt

clar, deixa molt clar també que s’ha de desenvolupar, no sap
aquest govern en quina direcció ho desenvoluparà, però aquest
govern ja ho ha aplicat.

Per altra banda, tampoc no resol -apart d’aquesta qüestió-
una altra de fonamental que s’ha reivindicat moltes vegades,
que és la formació del professorat. En aquests moments el
procés d’inscripció per a tots els idiomes a l’Escola Oficial
d’Idiomes està en marxa, de cara al curs vinent; hi ha com
sempre -i era d’esperar- molta demanda d’anglès. L’any passat
la conselleria, d’una manera un poc improvisada, per dir alguna
cosa, va decidir admetre tots els que demanaven anglès. Crec
que seria bo saber si tornarà prendre la mateixa decisió o bé farà
el mateix que es va en els altres idiomes, que és que s’apliquen
barems d’admissió. Crec que estaria bé que no fos una decisió
final, sinó una decisió prevista en un escola oficial on el català
precisament, els cursos relacionats amb el català tenen una
presència cada vegada més residual, més petita, cosa que no
estranya vista la política que aplica aquest govern. Només una
anècdota que afecta l’escola d’adults en relació amb el català,
però és que és molt significativa i també té a veure amb l’Escola
Oficial d’Idiomes, escoles d’adults, per poder desenvolupar un
curs de castellà el mínim d’inscrits, de matriculats és de 10
persones, en canvi de català, de 15, és així, quina raó hi ha? És
estrany. Per què hi ha aquesta diferència? Si té alguna
explicació, segur que ens la podrà aclarir.

Finalment, una qüestió que és colAlateral, però que no puc
obviar, per a mi té molt poc sentit parlar del TIL si no es fa front
a l’educació en sentit global. Avui coneixíem unes
recomanacions, diguem-ho així, de l’Oficina del Defensor del
Poble, les quals parlen de la pobresa infantil i recomana que els
menjadors escolars es mantenguin oberts, fins i tot diu, fent
referència a tota la temporada d’estiu, per resoldre una situació
gravíssima -gravíssima- i és que detecta a moltes comunitats
autònomes, també a aquestes illes, doncs, molts infants que no
reben una alimentació mínima adequada i (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, li pregaria...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...acab...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, té temps encara, li pregaria que no se’n vagi de la
qüestió, parlam del Decret TIL.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Parlam d’educació.

LA SRA. PRESIDENTA: 

No, parlam del Decret TIL, jo li pregaria que no se’n vagi
massa enfora de la qüestió.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No me n’aniré molt enfora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...l’educació crec que està molt ben delimitada.

Parlar d’anglès, Sra. Presidenta, parlar d’anglès que és
educació i obviar que molts d’aquests alumnes que aniran a
classe a aprendre no han pogut abans alimentar-se és una... bé,
és igual, no ho diré... Per tant, parl d’educació i educació és que
els infants rebin l’atenció adequada i també amb un paper tan
bàsic com és el de... bé, una alimentació mínima per poder anar
a classe amb una certa dignitat.

Finalment, sí que també voldria, crec que avui seria el
moment d’aclarir una cosa que ja ha dit la portaveu del Grup
Socialista, cada vegada que intervé la consellera esmenta que no
té interlocutors vàlids. Els professors no són interlocutors
vàlids? Els professors no són interlocutors vàlids? Tots ells?
Una part d’ells? Una petita part d’ells no són interlocutors
vàlids per plantejar qüestions que són pedagògiques, que l’única
finalitat que tenen és millorar l’ensenyament?, l’única finalitat
que tenen és aquesta, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, Sr. Martí, que ha acabat el seu temps..

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...cap altra...

LA SRA. PRESIDENTA:

...hauria d’acabar el seu plantejament.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...cap altra que pugui tenir a veure amb allò que sí que el
Govern hi dedica molt de temps. 

M’agradaria avui tornar reiterar -i acab- sentir del Govern
paraules positives, ho hem sentit del Govern donant suport a
diferents sectors, encara no l’hem sentit defensant, prestigiant,
donant suport a la tasca dels docents, no l’hem sentit i menys
del president, del president no ho sentirem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I en aquest sentit no dir-ho per a mi és un menyspreu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sra. Ana María Aguiló i Garcías, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. En aquest parlament s’ha parlat de
forma reiterada sobre el Decret de tractament integrat de
llengües, aquesta diputada estaria molt contenta si ho fos de
manera constructiva, és a dir, si l’oposició ens donàs idees
constructives o donàs al Govern idees constructives, però només
l’utilitzen per al desgast, per desgastar una vegada i una altra al
Govern...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sra. Presidenta, som...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

...qualsevol excusa...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...a la compareixença del Govern, no a un debat amb....

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sra. Aguiló. Sr. Martí, digui.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

És una compareixença del Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, està molt clar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Sra. Aguiló, pot continuar.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

..., qualsevol excusa és bona. Ara toca l’ordre de
desenvolupament, no crec que cap govern de cap color polític
hagi incorporat a la normativa educativa un projecte tan
important i sobre el qual s’hagi reflexionat tant per poder-lo
posar en marxa. S’han acceptat gran part de les propostes del
Consell Escolar. El Govern ha acceptat totes les consideracions
del Consell Consultiu. S’ha desenvolupat de forma especialment
progressiva i s’ha ofert més progressivitat a la mesa de
negociació.
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Aquest decret i la posterior ordre és producte d’un pla pilot
amb un desenvolupament molt positiu que va quedar esbiaixat
per la immersió lingüística que va acabar de mala manera per
sentència judicial, perquè no podem oblidar que el Partit
Socialista o... bé..., no podem oblidar que el pacte també va anar
als jutjats, el seu model lingüístic va anar als jutjats, hi va haver
una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears que els va dir “no anau bé, el vostre model educatiu, el
vostre model lingüístic no està ajustat ni a l’Estatut
d’Autonomia ni a la Constitució Espanyola”. A hores d’ara, si
vostès no haguessin promulgat aquest famós decret, el decret
Bàrbara Galmés que va tornar a la immersió lingüística, seríem
ara en un nivell d’implantació molt superior. 

El Govern d’aquesta comunitat autònoma, seguint el
programa electoral del Partit Popular cerca l’equitat i la igualtat,
intenta aconseguir que un alumne que acudeix a un centre
públic tengui les mateixes possibilitats i oportunitats que el que
acudeix  a un centre privat. Aquest grup parlamentari només els
pot donar l’enhorabona i les gràcies per tot aquest esforç que
fan. El Grup Parlamentari Popular creu que aquest govern
socialitza l’educació, dóna les mateixes oportunitats a totes les
capes socials. 

La universalització de l’ensenyament a Espanya va ser una
fita aconseguida durant l’època de la transició espanyola, però
a costa d’una molt baixa qualitat educativa, basta mirar tots els
informes PISA, tots els informes que surten, veim que hi ha una
baixa qualitat educativa al nostre país i sobretot a la nostra
comunitat autònoma. Ara, en aquest moments, tant el Partit
Popular a nivell nacional, com el partit d’aquesta comunitat
autònoma, fa una aposta pel manteniment de la universalitat de
l’escolarització, però amb uns nivells de qualitat educativa molt
superiors.

El Grup Parlamentari Popular creu que l’oposició, el seu
únic objectiu és entossudir-se a frenar i retallar el futur dels
alumnes d’aquesta comunitat autònoma i cada vegada que li
demanen compareixença aquí, Sra. Consellera, creim que ho fan
per això, per frenar i retallar el futur dels alumnes de la nostra
comunitat autònoma, no ho van en pla constructiu.

Vull que recaigui sobre la seva consciència, sobre la
consciència de l’oposició. El Grup Parlamentari Popular entén
que la incorporació d’un idioma estranger a l’ensenyament de
les nostres dues llengües oficials suposa assegurar el futur
professional i la competitivitat dels nostres alumnes. Som a un
moments de canvis, creim que som a un moment de canvis i el
fet que la consellera es molesti a anar cadascun dels centres per
conèixer de primera mà la realitat d’aquests centres, cosa... sí,
que es molesti, és una feina afegida...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor. Gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

És una feina afegida que cap conseller de cap color polític
no havia fet mai. La consellera va dir l’altre dia que havia visitat
més de 70 centres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sra. Aguiló.

Seriosament, pregaria un poquet de silenci a la sala quan
parla un portaveu, perquè si no la sala és molt petita i no se sent
bé. Sé que de vegades el debat educatiu aixeca moltes passions,
ho entenc, però pregaria que siguin respectuosos amb la persona
que té l’ús de la paraula. Moltes gràcies.

Sra. Aguiló, pot continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Torn reprendre, repetesc que som a un moment de
canvis, uns moments molt importants, hem passat d’una
immersió lingüística, d’un model no ajustat a Constitució ni a
Estatut d’Autonomia, imposat -imposat- per un govern del
pacte, i ara ja hem canviat i som -torn repetir- a un moment de
canvis. Per tant, creim que és molt positiu, Sra. Consellera, que
de primera mà vostè vagi als centres i conegui les necessitats i
la implantació d’aquest nou model. Per tant, enhorabona,
consellera, a vostè i a tot el seu equip, perquè és vera que és una
feina afegida. És una feina afegida que -repetesc- cap conseller
de cap color polític no havia fet mai.

Simplement vull donar-li una altra vegada les gràcies i
recordar que aquest model que vostès presenten, aquesta ordre,
aquest decret de tractament de llengües és l’alternativa a la
immersió lingüística, una immersió lingüística que ha fet molt
de mal a aquesta comunitat autònoma. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar totes les qüestions té
la paraula l’Hble. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair
a la Sra. Aguiló i al Grup Popular el suport que donen a l’equip
de govern en el tema de la política educativa.

Passant a contestar a la representant del PSOE, encara que
no hi estigui afiliada, però que es presenta a les seves llistes, li
he de dir, Sra. Marí, que la humilitat comença per un mateix, si
hi ha monòleg tal vegada és perquè vostè també fa monòleg. És
molt còmode dir que els que fan monòleg són els altres, tots
hem de ser humils i jo estic disposada a escoltar i a rallar, però
vostè també hi ha d’estar, perquè és molt fàcil rallar dels altres
sense fer autocrítica d’un mateix.
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Li he de concretar que el vot..., vostè ha dit en un moment
determinat que va sortir aprovada l’ordre de desenvolupament
del TIL al Consell Escolar balear perquè s’havia modificat
l’organització d’aquest. Permeti’m que la rectifiqui, no s’ha
modificat la seva organització, està en vies, ara... un procés de
modificació, però en aquell moment no hi havia cap
modificació, aprovada.

Després em diu que s’espanta que jo comenti..., que em
reuneixi i comenti amb els equips directius. Aquí ens hem de
posar d’acord, tornam a ser amb el caos que li deia que
representa un pacte, el grup MÉS diu que em reuneixi amb els
docents, que són interlocutors vàlids, ara mateix ho acaba de dir,
i vostè diu que em reuneixi amb els equips... que com que em
reunesc amb els equips directius, no són els vàlids, perquè són
els sindicats, és que açò és el caos que representa un govern de
pacte, açò precisament, que no es posen d’acord.

Miri, li vull dir que aquesta consellera quan va arribar va dir
clarament que es volia reunir amb els sindicats, perquè
considerava que els sindicats eren els legals representants dels
treballadors, però precisament varen ser els sindicats els que
varen dur un moviment assembleari que es diu Assemblea de
Docents, i varen ser els sindicats els que es varen veure
desbordats per aquesta assemblea de docents i aquesta
consellera i tot el seu equip varen intentar durant molt de dies
arribar a acords i jo era a les meses on es tancaven, de deu
punts, se’n tancaven sis i set, on es redactava fins i tot el punt
que es negociava i es tancava i es venia al cap d’un parell de
dies, o sigui, tancat en aquell moment, i es venia per
l’Assemblea de Docents que arrossegava els sindicats i deien:
ho sent molt, però s’han reunit les assemblees a Sa Pobla, a
Petra o no sé on més i han dit que no accepten açò. I jo cada
vegada els repetia: dugui’m interlocutors vàlids. El que no pot
ser és negociar una cosa, girar-nos darrere, estar tots d’acord
aquí, i després que els moviments aquests assemblearis diguin
una altra cosa. A açò em referesc. 

Si els sindicats haguessin controlat i haguessin aplicat el seu
vot democràtic, haguéssim tingut interlocutors vàlids, i quan açò
passi tindrem interlocutors vàlids. Mentre els sindicats estiguin
totalment dominats per assemblees de docents no tenim
interlocutors vàlids i açò és la realitat, i jo, amb molt de gust,
em reunesc amb els equips directius, amb els directors, vaig a
veure escoles i a part de prendre un “gustàs” perquè són
reunions que duren quatre i cinc hores on tothom participa
espontàniament, ens diuen el que volen corregir, el que no, el
que els sembla amb una llibertat i una distensió fantàstica, idò,
ho he de fer i ho faig amb molt de gust. Prenc tant de gust que
fins i tot li diré més, que encara que els sindicats a la fi
poguessin exercir de sindicats amb tota la seva representació
democràtica seguiria ben igual amb les reunions amb els
directors, amb les reunions amb els equips directius i visitant les
escoles, perquè ho trob molt positiu. Açò és el que jo vull dir
quan dic allò dels interlocutors.

No em ralli de les empreses hoteleres perquè a l’endemà va
sortir un desmentit immediatament de la gerent dient que no
havia dit el que havia dit i ho va dir per la ràdio i deu estar
gravat per tothom que ho vulgui escoltar.

Quant al Consell Consultiu, vostè agafa el vot particular,
agafa la part jurídica del vot particular, la realitat és que el
Consell Consultiu està aprovat, ha passat l’ordre.

Una altra vegada, també li he de dir i li ho repetesc, quant a
la humilitat, no em doni lliçons de si els nostres votants estan
decebuts o no hi estan, dels nostres votants ja en tendrem cura
nosaltres, tenguin cura dels seus, no doni lliçons als altres, si no
volem monòlegs, no em digui que estan decebuts. El Partit
Popular ha tret la majoria a aquesta comunitat autònoma, amb
la implantació del trilingüisme, eh?, amb la implantació del
trilingüisme. Per tant, faci les valoracions que vostè hagi de fer
dins el seu partit que nosaltres farem les nostres.

Li reiter una vegada més, com he reiterat al Parlament i he
reiterat per tot: ningú no fa de menys la nostra pròpia llengua,
de fet, aquesta consellera la ralla cada dia i és un exemple que
l’aplica a la seva vida. Una altra cosa és que pensem diferent
sobre com s’ha de defensar, que és molt diferent. Tenim
diferents idees de com s’ha de defensar i enriquir i seguir
ensenyant la nostra llengua, açò és tot, però no la faci de menys
ni la monopolitzi perquè açò no és just ni és correcte.

També li vull demanar, quant al consens, que em digui una
sola llei d’educació, una, que hagi fet el Partit Socialista o el
pacte amb consens total, una sola, que també hagin comptat
amb la gran majoria d’aquest país que representa el Partit
Popular, una sola.

També li he de dir que tenim magnífics professors, com he
dit moltes vegades, i els professors molts estan preparats per
donar assignatures no lingüístiques en anglès com hi estaven en
les seccions europees i si no, hem obert els CEP com mai no
havien obert, no ha quedat cap professor -cap professor- fora,
dels que hi han volgut estar apuntats. Per tant, facilitats totes, les
que dóna el Govern. 

Quant al Grup MÉS, li he dir, Sr. Martí, que si la conductora
del presumpte vehicle que vostè diu som jo, vostè és la persona
que se situa a la carretera i que fa tot el possible per provocar un
accident a aquell vehicle. I li diré més, a més no li importa en
absolut a qui perjudica que el cotxe tengui un accident, inclosos
els infants i els menors d’edat, perquè ni una vegada en la seva
intervenció no m’ha rallat de fillets, ni una sola, de preocupació
per als infants, només m’ha rallat d’adults, de docents, de
professors, tal vegada és perquè vostè ho és i pensa en el tema
laboral per a vostè mateix, però ni una vegada m’ha rallat d’un
infant.

Quant al Joan Ramis i Ramis, és llibertat absoluta, què
major democràcia que donar als pares la llibertat de poder votar
un model lingüístic! Si després n’hi van 14 envers dels 1.000
idò és una llibertat que tenen, com si no hi volen anar, pitjor
seria no donar-los ni tan sols l’opció.
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Quant a l’atenció a l’alumnat vostè sap perfectament que
l’ordre de desenvolupament del TIL sí ralla de l’atenció a la
diversitat, l’article 9 ho fa de forma general, l’article 10 ralla
d’alumnes amb necessitats educatives especials, les accions a
dur a terme que s’han de consensuar entre professors, professors
de llengües, tutors, equips de suport, diu que s’han de prendre
mesures cas a cas per adequar a les necessitats de cada infant
per garantir una resposta personalitzada, ralla de l’adaptació de
materials, d’adaptació del llibres i mesures extraordinàries de
suport, de flexibilització, d’alternatives metodològiques, parla
de moltes coses. Llegeixi l’article 9 i l’article 10.

També dir-li que l’Universitat, els ho dit moltes vegades,
està dins el Consell Escolar Balear, per tant, està representada
i té veu.

Quant a la demanda d’UGT totes les associacions, tots els
particulars poden posar les demandes que vulguin, una altra
cosa després és que es guanyin o es perdin. No podem avançar
un resultat per simplement posar una demanda.

Quant a les sentències, que em parla d’una sentència de
València, li diré que com a jurista s’ha de valorar el cas concret,
l’àmbit en concret i no es pot extrapolar. Vostè no em pot treure
una sentència d’una altra comunitat autònoma sense valorar
exactament què s’avaluava i les circumstàncies. 

També li dic que, clar, tot sempre és més bo de fer, en lloc
de dir l’any passat, una vegada ja li vaig dir, vostè sempre mira
en negatiu, mai no mira en positiu, mai, ni ho farà mai, perquè
mentre el Partit Popular ho faci tot malament, però vostè no ho
farà mai, en lloc de dir: és una bona opció que l’any passat
s’obrissin totes les escoles oficials d’idiomes, no, ha de posar
l’afegitó: ja que vostès de forma precipitada varen obrir totes
les... No, és incapaç vostè de dir: l’any passat vàrem obrir totes
les escoles oficials d’idiomes i tothom va poder entrar en anglès.
No, hi ha d’afegir: de forma precipitada. Sempre hi ha d’afegir
el granet, no, no de forma precipitada. Bé, a vostè el que li
interessa és que sempre surti cosa, sempre fer que el vehicle
tengui un accident, és ver, Sr. Martí, és igual si els professors
se’n poden beneficiar i van a classes d’anglès, és l’accident el
que vostè cerca.

I també, jo ja vaig dir que enguany es tornarien a obrir totes
les escoles oficials d’idiomes, d’anglès, ja ho vaig dir açò, ho he
dit més d’una vegada. No ho ha sentit vostè, que escolta tant tot
el que es fa dins Educació? De fet, tenim moltíssimes peticions
i es prepara tot per poder obrir, precisament, el tema d’anglès
que ningú no quedi fora.

Quant al tema de l’alimentació, evidentment, supòs que la
Conselleria de Serveis Socials em consta que analitza el tema
juntament amb ajuntaments i consells insulars. 

Li repetesc novament que es posin d’acord vostès quant als
interlocutors vàlids, si he de parlar amb docents o he de parlar
amb sindicats o puc rallar amb tots dos o puc rallar amb qui em
doni la real gana sense que vostès diguin que està bé o
malament perquè faci el que faci em diria que està malament.

I no em digui, en darrer terme, que no he alabat la feina dels
docents, afortunadament hi ha moltíssimes gravacions, que
vostès saben emprar quan els convé, aquí on jo he alabat la tasca

dels docents, he alabat tasques de colAlegis que fan feina amb
persones, amb immigrants, amb persones d’un nivell social baix
i que estan aconseguint magnífics resultats, no ho ha sentit vostè
en el Parlament quan jo ho he dit? He alabat l’equip directiu del
Secar de la Real que la directora va a cercar de les barraques els
alumnes i els puja a dalt? Jo açò no ho he dit al Parlament? Ah!,
ho he dit? Ai, gràcies, ho he dit açò. No he dit que S’Horta fa
tota la primària de TIL, un magnífic TIL, perquè té uns
professors excelAlents? Açò no ho he dit jo? O és que ens
oblidam de les coses bones perquè només podem posar i volem
posar pedres al cotxe perquè tengui un accident?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam als torns de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Esperança Marí, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bé, en fi, continuaré. Li faig una
pregunta molt, però que molt directa: reconeixen l’escola com
a àmbit per reequilibrar l’ús del català a la nostra societat?
Segons l’Estatut d’Autonomia català i castellà són oficials i dins
la societat de les Illes Balears ningú no ha de poder ser
discriminat per raó de llengua. Per tant, això s’ha de reequilibrar
i ara mateix es pateix un desequilibri total a favor del castellà.
Vostès encara han contribuït a fer més gran aquest desequilibri
amb aquest decret de TIL. Per tant, estan disposats a afavorir la
llengua pròpia d’aquest país per reequilibrar el seu pes dins la
societat? Si la resposta és que no, és tancar-se directament al
diàleg, perquè vostès volen dialogar sobre unes bases falses,
contra l’Estatut d’Autonomia, contra l’oficialitat de la llengua
pròpia i la història d’aquest país, contra el més elemental sentit
comú. Respondre no a la meva pregunta i dir que no volen
dialogar ve a ser una mateixa cosa.

Propostes de les que li he dit abans per mantenir un diàleg,
la primera és que ens digui quin mètode vol seguir per dialogar,
no moure’s dels seus punts de vista no és dialogar. Jo li
proposaria, per exemple, que em digui deu coses de l’actual
projecte del TIL, o cinc, m’és igual, en què vostès estiguin
disposats a modificar. Si no hi ha aquestes cinc, diguin les que
tengui, ni que siguin dues o tres. 

La segona proposta, i li dic seriosament, recuperi els
interlocutors vàlids i que no faci passar per interlocutors
persones i colAlectius que per definició no poden ser-ho. Jo estic
molt contenta que es reuneixi amb tots els equips directius i, a
més, la felicit per això, però no confongui aquestes visites a
centres, a conèixer la realitat d’aquests centres amb l’aplicació
d’un decret, és molt diferent. Jo li deman que tingui
interlocutors per al decret de TIL, parlin amb els sindicats, amb
les associacions de directors, amb la d’inspectors, amb els pares
i mares i també amb la Universitat i si volen despolititzar una
mica la cosa facin allò que la UIB els proposi, no girin el mitjó
a conveniència dient que nosaltres polititzam quan som els que
proposam que facin cas a la Universitat de les Illes Balears, que
és l’organisme a qui haurien d’escoltar.
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També li apunt la necessitat de millorar, i li repetesc, ja n’hi
he parlat moltes vegades, les escoles oficials d’idiomes. El Sr.
Martí li ha fet una bona observació quan li ha dit “d’una manera
precipitada”, pot ser sí varen fer molt bé d’obrir-les, però també
és cert que d’una manera precipitada, estan saturades, no tenen
prou material, no tenen prou recursos ni prou professors, per
tant, arregli-ho, no només val obrir-ho a tothom, s’ha d’obrir
amb maneres, amb formes. Faci la creació d’un cos d’auxiliars
de conversa a la comunitat autònoma que ajudi també a les
escoles oficials d’idiomes, equilibri ràtios, s’han de fer
desdoblaments de les classes d’anglès i mirar de quina manera
també es poden fer les classes en anglès. 

Tengui també en compte la concentració de recursos, també
n’hem parlat altres vegades, que no que aquesta concentració de
recursos en el TIL no hauria d’anar en detriment, per a res, dels
alumnes de necessitats educatives, i no és perquè els alumnes de
necessitats educatives també hagin de tenir TIL, que sé la
resposta que vostè ha donat, l’enfocament és un altre, si no
tenim una partida econòmica, no sabem quins són els recursos
que s’han de destinar a tot aquest TIL no podem saber de quina
manera queden emparats o desemparats aquest alumnat de més
necessitat que l’alumnat de NESE, que hem vist que han tengut
problemes aquest any. Per això li demanam, una cosa no pot
anar en detriment de l’altra. Ja ho sabem que l’article, vull dir,
que el decret de TIL té un article on parla de l’alumnat de
NESE, però no és això que li dèiem, és que aquest alumne no es
vegi desfavorit.

Els centres de professors s’han dedicat únicament i
exclusivament a tractar el tema de l’anglès i són molts altres els
temes. Jo li he fet una proposta, li he fet una pregunta i li he fet
tota una sèrie de propostes, ara crec que és vostè que pot
continuar amb el monòleg, a tergiversar les paraules que li deim
des de l’oposició o pot dir alguna cosa més. Jo li agrairia molt
que per variar optàs per la segona opció, contestàs la pregunta
que és fonamental i bàsica de cara a poder encarar un diàleg i
després ens digui si té en compte o no les propostes que li hem
fet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el símil no funciona,
Sra. Camps, el cotxe tenia tres rodes desinflades, no pot tenir
cap accident, el cotxe no funciona, el cotxe que es diu Educació
amb tres rodes desinflades i una que no hi és i que s’ha de
canviar el símil, em sap greu, però no li funciona.

Com sempre vostè intenta posar els altres a l’extrem, ara
vostès ja han agafat la consigna d’assignar a tothom d’extrema.
Jo crec que aquesta actitud i aquesta reacció és pròpia d’un
fanatisme que no hauria d’existir en res de la política, però
menys en Educació.

Què no em parlat d’infants? Bé, no em deu d’haver escoltat
quan li he parlat de l’Oficina del Defensor del Poble que he
parlat d’infants o, no li he parlat d’infants, i vostè no m’ha
contestat, quan li he demanat un cas, un, les necessitats
específiques que tenia un centre, un, Joan Benejam? Resposta,
jo sé les cartes que li han enviat a vostè i sé les respostes que
vostè li ha donat. Vostè ha respost a les necessitats dels alumnes
amb necessitats especials de Joan Benejam?

Escola Oficial d’Idiomes, encantat que qualsevol petició a
l’Escola Oficial d’Idiomes per aprendre anglès o un altre idioma
tengui resposta, clar que si, vostè necessita sentir açò, d’acord,
clar que sí, però bé, no m’enganyarà que les previsions inicials,
allò que s’havia anunciat i previst i s’havia també, bé, informat
als centres, no era exactament com al final es va resoldre, però
bé, està bé. El que li demanam és el criteri que seguirà perquè,
bé, alguns centres efectivament, per molt que vostè ho hagi dit
en el Parlament, no els ho deu haver transmès perquè aquests
centres no tenen aquesta informació.

Miri, no val açò de dir, sí que jo he alabat els docents i dir-
me he alabat aquests d’aquest centre i aquests altres d’aquest
altre centre. Jo al president d’aquesta comunitat autònoma l’he
sentit dir..., donar el suport als professionals de la sanitat, als
professionals de la sanitat, no he sentit que digués els
professionals de Son Espases per excloure... no, professionals
de la sanitat. En canvi, de vostè no, de vostè jo no li he sentit
dir, alabar els professionals de la docència, si no hi podia afegir
després, i sempre n’hi ha de dolents i n’hi ha que manipulen.
Efectivament, en tots els sectors hi ha professionals bons i
professionals dolents, però el president de la comunitat
autònoma no ho ha necessitat açò, no ha necessitat d’aquest
matís, professionals de la sanitat, suport, ànim, i clar que sí.
Açò, açò s’esperava de vostè.

Bé, si ara ha de ser... bé, molt bé, fer elogis perquè visita els
centres escolars, doncs, fantàstic. Amb un canvi de model
educatiu és un elogi o s’utilitza com un element a favor que
s’han visitat els centres escolars? Està bé, està bé, molt bé, en
qualsevol cas li vull recordar una cosa, i segurament ho
recordarà, quan servidor li va demanar per escrit quants centres
escolars havia visitat, no record la data, no tenc la resposta aquí,
no n’havia visitat cap. Per tant, molt bé, encara que sigui tard,
tard, perquè a una modificació d’un model educatiu les coses no
es fan així, a l’escola les coses no es fan així. 

Ho vaig dir a una altra intervenció aquí, a l’escola es
planifica, primer es fa una diagnosi de la realitat, primer es fa
una diagnosi, una diagnosi científica, com li agrada dir a vostè,
rigorosa, si pot ser externa fins i tot millor. En segon lloc, es
defineixen els objectius que es volen resoldre, es plantegen
models, es confronten models i es posa en marxa. Aquí no s’ha
fet açò, aquí s’ha posat en marxa i després anirem avaluant i
després anirem parlant amb la gent, però s’ha posat en marxa.
És que el TIL, una de les característiques del decret TIL, no del
trilingüisme, del decret de trilingüisme, és que es va fer de
forma unilateral, sense comptar amb el consens, amb tot allò
que han sentit dir tantes vegades per part dels experts, que ha
reclamat la societat civil, que ha demanat la Universitat, que
s’ha demanat des de tots els sectors...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, acab. Jo, finalment, m’agradaria expressar-li una
preocupació, com la veu, o no la té vostè aquesta preocupació,
amb l’alumnat de les nostres illes que ja es veurà afectat per la
revàlida i que a la revàlida, la qual s’estableix com a obligatòria
a quart d’ESO, a altres, però li vull incidir a quart d’ESO,
doncs, serà avaluat igual a totes les comunitats autònomes,
independentment si tenen TIL, no TIL, si tenen plurilingüisme
o no en tenen, perquè s’avaluarà a partir de continguts. Vostè
ens assegura i ens diu constantment que els continguts no han
variat, es donen els mateixos, però jo tants d’informes de
directors i de... jo, perdoni, no em puc creure que tothom, tota
la comunitat escolar, tothom vagi malament i l’única que va bé
és la conselleria i la consellera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar que ja ha acabat el seu temps.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... alguna cosa passa, Sra. Consellera, açò no és normal, no és
normal, què passa? Diàleg? El diàleg no ens duria a situacions
tan dispars com aquesta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, simplement donar-li les
gràcies a vostè i al seu equip per ser aquí i simplement dir-los
que receptes és molt fàcil donar-les consellera, és molt fàcil
sense ser capaç de venir a una ponència pel pacte educatiu, com
ha fet l’oposició. Vull dir, les receptes així en podríem fer un
llistat, jo n’hi podria donar cinquanta mil de receptes, però les
receptes després s’han d’adequar a la realitat i l’única manera
d’adequar-les a la realitat és escoltar experts i venir a una
ponència pel pacte educatiu i discutir-les aquestes receptes; n’hi
donaran moltes, a l’oposició li encanta donar receptes, però no
s’oblidi, consellera, que el model que defensa l’oposició és un
model que ens ha duit al més alt fracàs escolar de tota Europa.

Tenim una oposició, Sra. Consellera, que, repetesc, no s’ha
assegut a la ponència del pacte educatiu, és a dir, aquí hem
convidat experts i ni tan sols els han volgut escoltar. Jo crec que
això diu molt d’una oposició que demana diàleg, diu molt.
Duim, Sra. Consellera, més de vint-i-cinc anys planificant,
asseient-nos, avaluant i ningú no ha estat capaç de donar un
vertader canvi a aquest sistema educatiu que ja sabem segur que
no funciona. Per tant, simplement dir-li endavant, té el suport de
moltíssimes persones, moltíssimes i de donar-li una vegada més
les gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Contesta l’Hble. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Dir-li, Sra. Marí,
que vostè parteix, entenc jo, d’una premissa falsa, vostè ralla de
reequilibrar l’ús del català, qui diu que està desequilibrat? A ca
meva en concret tot el temps rallam en menorquí, si de cas el
que no deu estar equilibrat és el castellà, li pos un exemple per
no posar el d’una altra família...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... deixi’m...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Consellera. Sra. Marí, per favor, pregaria un
poc de silenci.

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

Sra. Marí, la societat la formam tots i cada un de nosaltres.
Per tant, vostè parteix d’una premissa que jo no compartesc, per
tant, jo no puc compartir la seva conclusió que el català està
desequilibrat i que està en perill. Jo no partesc d’aquesta
premissa.

Li dic també que nosaltres volem arribar a acords, de fet li
diré que amb els sindicats quan s’ha pogut arribar a acords s’hi
ha arribat, quan no s’hi han ficat moviments assemblearis per
enmig s’ha arribat a acords. De fet, vàrem arribar a l’acord de
la baremació, hi vàrem arribar l’altre dia amb els interins, açò
és un exemple. Quan nosaltres trobam interlocutors vàlids,
arribam a acords. Amb la concertada, que és el 35% de
l’educació d’aquestes illes, es va arribar a un acord amb l’ordre
de desenvolupament de TIL. Si aquesta conselleria troba
interlocutors vàlids s’arriba a acords. La flexibilització de
l’ESO correspon, precisament, a un suggeriment d’un director
d’una escola pública. S’arriba a acords quan es pot rallar i hi ha
interlocutors vàlids. 
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S’han posat més recursos enguany per a l’atenció a la
diversitat, més material específic, es possibilita el canvi de
projectes per adaptar-los al centre, es fa més formació
professional, es varen demanar dins aquestes reunions més
auxiliars de conversa i enguany hem demanat més auxiliars de
conversa. Quan aquesta conselleria es troba interlocutors vàlids
no polititzats arriba a acords, perquè ens importen els infants,
ens importa la qualitat educativa de les Illes. Per açò s’arriba a
acords, ara, amb interlocutors vàlids, amb moviments
assemblearis i caòtics és molt difícil, fins i tot per a vostès.
M’agradaria veure’ls a vostès arribar a acords amb aquest tipus
de moviments.

Miri, em diu que escolti la UIB em proposi el que em
proposi, o sigui, a les cegues, hem de tancar els ulls, vostè ho ha
dit, allò que em proposi la UIB, tot. No, perdoni, perdoni, la
UIB és un element més, molt important, que ens mereix molt de
respecte, però aquí no es tracta d’escoltar a ningú a les cegues.

No em parli d’equilibri de ràtios, vostè sap perfectament que
amb els professors que tenen els nostres centres, i nosaltres ho
comprovam un per un, poden fer moltíssims desdoblaments
interns, i així ho fan. Digui’m casos concrets, i a més li diré
més, les ràtios de Balears eren molt inferiors a la mitjana
d’Espanya i molt inferiors a comunitats autònomes com
l’andalusa, governada pel Partit Socialista. 

I coincidesc amb el que diu el Partit Popular, absolutament,
què fan vostès que volen tant de diàleg, Sr. Martí, de MÉS, i
Sra. Marí? Per què no van a la taula del Parlament? O, no
consideren el Parlament la veu del poble? Ah, no? Resulta que
s’estimem més moviments assemblearis, novament, desordre,
no volen anar als representants del poble, per què no hi van, a
aquestes taules? Tant els importa el diàleg? Açò és l’exemple.
Abandonen les taules del Parlament, açò és l’exemple que
vostès donen de diàleg. Vostès prediquen el que no fan.

Digui’m una sola vegada -els ho torn repetir, no m’ho han
dit- una sola vegada que vostès han consensuat una llei
d’educació, un decret d’educació, una ordre d’educació, que
l’han consensuada amb tothom, el Partit Popular inclòs, perquè
els agradi o no els agradi el Partit Popular representa una gran
quantitat de la població d’aquestes illes i del país; una sola
ocasió.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, per favor...

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

I menys els que el voten a vostè. Per tant, senyor, respecti
els vots, respecti els vots que té el Partit Popular. O no es
mereixen aquest respecte, aquests vots?, no es mereix que vostè
intenti consensuar el 27, el 32, el 48%?, no s’ho mereix? O
només s’ho mereixen els que pensen com vostè?

Sí, açò ho dic jo perquè és el que ha dit vostè. Digui’m una
sola llei, una sola llei que vostè hagi consensuat amb el Partit
Popular, perquè no me’n podrà dir ni una.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Perdoni, rallant..., no, rallant de consens, rallant de consens,
d’açò rallam, perquè vostès s’omplen la boca del que no fan.

Quant al cotxe, ho entenc perfectament, que no li agradi que
li digui que posa pedres a les rodes. El cotxe funciona, i la
conselleria ho ha comprovat perquè s’ha traslladat als colAlegis.
A pesar que a vostè no li agradi el cotxe funciona i funciona bé.

Els fanàtics, li (...), el Partit Popular no és un partit de
fanàtics, és un partit de moderats, els fanàtics són vostès. Que
no ho sap, vostè?, açò ho sap tothom, que els partits extremats
i fanàtics són els seus, i permeti’m rallar en aquests termes
perquè vostè n’ha començat a rallar; si no ja no en rallaria. Si
vostè comença, jo acabaré, perquè no es pensi que callarem.

El Joan Benejam. Jo som la consellera i vostè és un
parlamentari d’aquesta cambra, i el mateix respecte hi ha
d’haver d’una banda que de l’altra, eh?, perquè l’educació l’hem
de tenir tots, no només l’hem de predicar per als altres. Joan
Benejam. Al Joan Benejam se li van donar els recursos que
tenia, i asseguda a un metre davant el director, la directora,
perdó, perquè és una directora qui va venir, no se’ns va dir que
necessités res més, i jo li ho puc dir perquè no fa ni dos mesos,
tres mesos, que hi vam anar. Per tant assessori’s i aclareixi les
coses.

I miri, si em vol rallar d’avaluacions, i també d’equips
directius, no ho sé, em ralla molt. Tanta por li fan les
avaluacions?, tanta por li fan que precisament...? Què és, que
volen tapar que Balears té un fracàs escolar i que entre tots
l’hem de combatre perquè entre tots hem d’intentar millorar
l’educació d’aquesta comunitat autònoma? Sí!, els fa... Jo no he
dit que jo, la consellera i la conselleria, ho facin tot bé, ni molt
manco. Feim coses bé i feim coses malament, com tothom, com
vostès quan governen, com tots; hem de ser humils, tots ens
equivocam, tots som persones, però hem de ser realistes amb els
avaluacions que té el nostre sistema educatiu i els resultats que
tenen els nostres alumnes, i entre tots fer feina. Ara, si vostès en
lloc de fer feina només es dediquen a posar pedres al cotxe, idò
és molt difícil fer feina i consensuar d’aquesta manera.

I bé, no li interessa que digui que em reunesc amb els equips
directius, però m’és ben igual! “Quan jo ho vaig demanar no
s’havia reunit amb ningú”; escolti, fa un any que som
consellera; en un any m’he reunit amb més de 70 centres; he
anat... equips directius, m’he anat a reunir amb moltíssims més.
Quan vostè governa, governava el pacte, digui’m un sol
conseller del pacte, un tot sol, que en quatre anys hagi anat amb
tanta gent, i jo en un any. Digui-m’ho, doni’m xifres, no em
digui grans teories i grans frases, doni’m realitats.
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Per altra banda li vull que jo oberta i aquest govern obert al
pacte, hi estam. Però amb interlocutors vàlids. Vostès venguin
amb coses positives, vostès entrin al pacte d’educació del
Parlament, i per suposat que es rallarà, i el que faci falta. Ara,
si vostès em vénen com un frontó perquè no els interessa arribar
a acords, és molt difícil. Per tant, fanatisme cap ni un, voluntats
d’acords totes, però de cada banda; açò és anar i un venir, no
només ha de ser una part, la que hi posi, és una aposta que hi ha
d’haver de moltes parts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

2) Compareixença RGE núm. 1705/14, solAlicitada pels
Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre
l'estat dels expedients disciplinaris oberts als directors
d'instituts de secundària de Maó i Marratxí des de l'estiu de
2013 a dia d'avui.

Passam al debat de la compareixença RGE núm. 1705/14, de
la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, solAlicitada per
cinc membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports
adscrits als Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, per tal
d’informar sobre l’estat dels expedients disciplinaris oberts als
directors d’instituts de secundària de Maó i Marratxí de l’estiu
de 2013 a dia d’avui.

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, els he de dir que,
quant als expedients disciplinaris oberts a tots els directors que
vostès han mencionat, els he de dir que he contestat preguntes,
interpelAlacions, compareixences, he assistit a compareixences...
No els puc dir més del que els he dit: que estan en tràmit
administratiu. 

També els he dit i els torn dir que aquesta consellera no
intervendrà de cap manera per forçar un procediment
administratiu que segueix el seu curs. 

Per tant jo amb molt de gust puc venir cada setmana, puc
venir cada mes. Quan el procediment, els instructors i tot s’hagi
acabat llavors acabarà i els podré dir alguna cosa. Ara, per
repetir el que sempre em demanen no els puc dir res més que
està en procés administratiu, totalment objectiu, pendent de les
resolucions que toquin, i per als funcionaris pertinents.

Gràcies.

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 deman als portaveus si volen
fer aquesta suspensió.

No volen fer la suspensió. Per tant continuam amb la
intervenció dels grups parlamentaris. La Sra. Consellera pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar-les individualment.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, Sra. Consellera i el seu
equip, per venir a aquesta comissió a comparèixer, tal com li va
demanar aquest grup parlamentari fa tres mesos i mig, perquè
efectivament el Grup Socialista va registrar aquesta petició de
compareixença..., en altres ocasions és cert que s’han fet
preguntes, s’han fet interpelAlacions, s’han fet proposicions no
de llei en aquest tema, però aquesta iniciativa en concret es va
registrar el mes de febrer poc després de començar el nou
període de sessions i perquè s’havien produït novetats en relació
amb aquests expedients sancionadors dels directors de
secundària de Maó que havien estat oberts a finals de juliol de
l’any passat, i també amb l’expedient del director de Marratxí
que s’havia obert a finals de desembre, però que se li va obrir un
segon expedient a finals del mes de gener. Per tant sí que hi
havia novetats des de la darrera.

Amb els de Maó feia aproximadament un mes, quan vam
registrar aquesta proposició no de llei, que l’instructor ja havia
dictat la seva proposta, concretament dia 13 de gener, i dia 7 de
febrer els interessats ja havien fet les corresponents alAlegacions.
Per tant l’instructor ja havia acabat la seva feina, i ara el que li
toca és fer la resolució, és a dir, ja ha acabat el tràmit
administratiu, i ara són els càrrecs polítics que varen iniciar
l’expedient a qui els toca resoldre, perquè està pendent de
resolució, si no em diu vostè una altra cosa diferent, que per açò
la feim venir aquí. 

Per tant a hores d’ara el que nosaltres sabem, per ara, és que
ni s’han contestat les alAlegacions, ni s’ha dictat cap resolució
des del mes de febrer fins ara; sabem també que els directors
cada mes registren una petició perquè es resolgui, que volen
saber què és el que està passant amb els seus expedients.

És per aquest motiu, per tant, que consideràvem
imprescindible que ens doni aquestes explicacions sobre aquests
casos tan poc habituals, i que tampoc no s’assemblen, que no
s’assemblen gent, a la resta d’expedients disciplinaris que s’han
obert, ni quan gestionava l’esquerra ni quan gestionava la dreta.
Per molt que tant vostè com el grup parlamentari que li dóna
suport ens han volgut fer entendre que eren iguals que altres
expedients, idò no ho són, i de fet ningú no s’ho ha cregut.
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També vam registrar en el mateix moment un important
nombre de preguntes de resposta oral en comissió sobre aquest
tema i sobre altres, que concretament tenim 19 preguntes orals
en comissió presentades i no contestades per vostè, i que al final
del període ordinari, que ja és prest, es convertiran en escrites,
però que ja li anunciam que les tornarem a presentar orals,
perquè la volem sentir, a vostè, i volem tenir el dret almanco
d’una rèplica i que no ens contesti açò que fan vostès amb les
respostes escrites, que és que no saben de què els estam parlant,
o que no saben què passa, o que no ens contesten, en definitiva.
No obstant açò aprofitaré, i algunes d’elles les hi formularé ara,
ja que tenc l’ocasió, i són aquelles que fan referència
concretament a aquest tema de la compareixença.

Vostè, i el Grup Popular també, sempre han sostingut que
l’oberta dels expedients i la seva tramitació era un tema
absolutament administratiu; avui ens ho ha tornat a dir, és un
tràmit administratiu. És més, a l’inici fins i tot van dir -a l’inici
dels expedients de Maó- fins i tot van dir que la decisió d’incoar
els expedients havia partit de la Inspecció -va sortir per tots els
diaris, vull dir que no s’amaguen-; no obstant açò els inspectors
prest van negar aquesta circumstància, cosa que a vostès no els
va fer tampoc moure ni un milAlímetre en el seu discurs, i és per
aquest motiu, Sra. Consellera, que en primer lloc ja li deman
que si cap inspector no va proposar l’obertura dels expedients
disciplinaris als directors d’instituts de Maó, qui en va ser el
responsable?, qui va fer la proposta?, a part que ja sabem que és
un director general qui fa la incoació primera, però la proposta
de qui surt? Idò serà del director general, si no em diu una cosa
diferent.

Aquests expedients, per tant, es van iniciar d’ofici per
l’òrgan competent, i tal com preveu l’article 169 de la Llei
30/92 açò pot ser per iniciativa pròpia o com a conseqüència
d’ordre superior, o a petició raonada d’altres òrgans o per
denúncia. Voldríem saber en aquests casos on ens podem
colAlocar, quin ha estat el cas d’aquells que preveu la Llei de
procediment administratiu.

Per altra banda vostè va prometre a principis de curs
accelerar la tramitació dels expedients oberts als directors de
Maó. Com ens pot explicar, idò, que s’estiguin exhaurint tots els
terminis legals en aquest procediment? Un exemple el tenim en
les mesures cautelars, unes mesures cautelars que van ser
extremes i desproporcionades, i després mirant la proposta final
de l’instructor de l’expedient, i que van ser la suspensió de
funcions de directors del centre i fins i tot les de docents durant
unes setmanes, les de directors de centre durant sis mesos i les
de docents durant unes setmanes. 

Les mesures cautelars s’han allargat als sis mesos que
permet la llei, quan les propostes finals són de 10 i 15 dies
respectivament, i ara, consellera, segons l’article 98 de l’Estatut
de l’Empleat Públic, aquests funcionaris el que els passa és que,
al allargar-se aquests terminis, no poden reclamar la restitució
de la part del sou no cobrada entre els 10 i 15 dies que tenen de
proposta de sanció i els 180 que en realitat han passat, fins que
aquesta resolució no s’hagi convertit en una sanció definitiva,
si n’és el cas, i digui’m, consellera, quan serà açò, quan pensen
dictar la resolució? Ara ja està en les seves mans, no depèn de
ningú més que de la conselleria.

Tenen vostès, idò, 18 mesos des de l’inici..., legalment
vostès tenen 18 mesos des de l’inici del procediment per fer la
resolució, i açò ens portaria a finals d’any de l’any 2014. Vostè
pensen tenir aquestes tres persones així, sense que puguin
exercir els seus drets fins a finals d’any?, és aquesta la seva
intenció, Sra. Consellera? L’administració avui en dia els deu,
d’entrada, uns 1.000 euros a cada un, només per aquest motiu,
només per la diferència entre els 10 i 15 dies de la proposta i els
180 que han complert (...). Aquesta situació, per tant,
d’allargament de terminis al màxim, té com a conseqüència que
no puguin exercir també els drets que els corresponen, no tan
sols a recórrer sinó també a actuar legalment en contra dels
responsables de la seva situació injusta, i que puguin reclamar
per tant no només el que han deixat de guanyar, o de cobrar,
sinó també tot allò que han hagut de gastar en la seva defensa i
la compensació pels perjudicis ocasionats, que sé que ho volen
fer. Voldria saber si aquest és el motiu, per tant, pel qual estan
allargant al màxim legal aquests terminis, perquè vostès deuen
ser conscients d’açò. 

Vostès saben que ara mateix la seva posició és molt feble.
Una instrucció d’un expedient que comença amb una
qualificació dels fets de desobediència oberta a les ordres o
instruccions d’un superior, que al cap d’uns mesos o a meitat de
la instrucció barata aquesta qualificació, quan en tot cas el que
toca per llei és haver tancat aquest expedient, ja que no era... si
canviava la qualificació, i obrir-ne un de nou si durant aquesta
tramitació sorgien qüestions que feien baratar, per tant, els
criteris inicials. Per tant una instrucció que ni tan sols no és
seriosa, i costa molt de creure que açò hagi sortit d’un
funcionari, perquè és un funcionari i ho sabem. 

Com tampoc no és seriós ni coherent el comportament
dispar de la conselleria en relació amb els altres expedients
sancionadors de directors de centres docents de les Illes Balears
que s’han fet públics aquests darrers mesos: el de Marratxí i el
del CEIP de la Colònia de Sant Jordi. Al darrer cas m’hi referiré
molt breument i només per contrastar el procediment seguit,
perquè no és el cas de la compareixença. En el cas dels de Maó
i el de Marratxí no s’han obert diligències prèvies informatives;
els de Maó van ser fulminants, a més: dia 30 de juliol els
directors envien l’ofici de remissió de les decisions dels
respectius consells escolars, i dia 31 la conselleria ja té obert els
expedients; en el cas de Marratxí, en canvi, entre els fets i
l’expedient passen dos mesos. A l’expedient de la Colònia de
Sant Jordi passen molts de mesos entre les denúncies
d’irregularitats de pares i ajuntament, després s’arriben a fer
públiques, clar, i encara passen dies fins que a la fi obren
diligències prèvies, i més dies encara fins a la incoació de
l’expedient sancionador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Aquest darrer expedient, per
tant, no és la causa de la compareixença, ja no em referiré més
a aquest assumpte; només és un fet per destacar la diferent vara
de mesurar de la conselleria amb els seus funcionaris.
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Però sí que ho és el de Marratxí. L’expedient de Jaume
March es va iniciar dos mesos després dels fets, tal com he dit;
concretament la denúncia de l’alumna o dels familiars és de dia
13 d’octubre i l’inici d’expedient dia 19, i crec que comunicat
dia 20, de desembre, i en un context molt complicat relacionat
amb la vaga de docents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Rita. Ha esgotat el seu temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Justament..., justament... Sí, estic acabant. Justament també
dos mesos abans els docents havien anunciat que suspenien la
vaga. Bé, voldria saber si pensa la consellera que obrir nous
expedients, com en el cas del director de l’IES de Marratxí, dos
mesos després de la interrupció de la vaga indefinida era la
millor manera de calmar els ànims de la comunitat educativa.
Per què es tarden dos mesos des de la denúncia a obrir
l’expedient en aquest cas? Açò és la pregunta nostra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar ja, que ja passa molt del seu temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Per concloure, per tant, aquests expedients disciplinaris no
han fet més que agreujar la situació de conflicte amb el sector
educatiu, un conflicte que no té tantes arrels laborals com sí les
té de divergències pedagògiques, i que va relacionat amb la
imposició de projectes com el TIL sense que s’hagin
consensuat, com s’ha dit aquí abans, prèviament amb aquells
que l’han de fer efectiu i que hagin estat assumits per tota la
comunitat educativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quant al detall de
l’expedient, jo crec que la Sra. Rita ha explicat tots els detalls
minuciosament, i per tant no ho repetiré. 

Sí que crec que la primera qüestió en tot cas que val la pena
almanco resoldre, perquè ha sorprès i sorprèn encara avui, és el
retard amb què s’ha duit aquest procediment. Val la pena
recordar que l’obertura es produïa a finals de juliol del 2013,
deu mesos després tenia la consellera una proposta de resolució
feta amb tot l’entremig que ha explicat la Sra. Rita, amb
sancions molt menors de les que ja havien sofert, s’havien
aplicat cautelarment. La consellera, ho recordarà, va dir, i a més
de forma crec que més clara impossible, i a més en un procés de
negociació o de diàleg, per dir-ho d’alguna manera, amb els
interlocutors vàlids que devien ser relacionats amb el tema del
tractament integrat de llengües, que els expedients es resoldrien

en el menor temps possible, i dic aquestes paraules perquè són
les que va utilitzar la consellera. Clar, el menor temps possible,
veient que s’esgota el temps previst administrativament, doncs
com a mínim no quadra.

També crec que seria hora d’aclarir aquesta doble versió.
Per una banda la consellera defensa que els expedients es van
obrir amb total autonomia, independència, i que els poders
polítics o l’administració, en aquest cas la conselleria, la
consellera, almanco vostè, o l’anterior, no van participar, no van
donar instruccions, però vostè sap perfectament que almenys
una de les associacions, l’Associació d’inspectors, no va dir açò,
que la versió que defensen els inspectors no és aquesta sinó que
efectivament, com s’ha esmentat ja, es va obrir a instàncies
de..., no a iniciativa pròpia del departament o del Servei
d’Inspecció. És evident, perquè després la consellera rebat dient
que els expedients..., els expedients disciplinaris són un
instrument que ha d’estar al servei del bon funcionament dels
centres educatius i de l’administració educativa. No és qüestió
d’estar a favor o en contra dels expedients, com allò de “i vostès
més”, és absurd, l’important és que l’expedient, doncs
efectivament es faci amb criteris objectius, amb independència
i amb professionalitat.

Abans de l’obertura de l’expedient, el lògic a la comunitat
educativa, a totes les comunitats, a tota l’administració, seria o
hauria de ser, doncs un text previ, diguem-li diligències prèvies,
que posin de manifest aquesta disposició en el diàleg. I en
alguns casos ja hi ha estat aquest temps previ, sabem d’algunes
actuacions de la conselleria que s’ha fet amb aquestes
diligències prèvies, no amb els expedients oberts als directors de
Maó, no. De fet, recordarà vostè com es van informar, com es
van assabentar, val més dir-ho així, com es van assabentar els
directors de què estaven expedientats, com?

A més, també crec que és important deixar clar que no
parlam d’un cas d’indisciplina, perquè parlam d’expedients
disciplinaris, sinó d’una actuació de persones, les quals estan
convençudes que actuen de forma ajustada a al llei, a més tenien
informes jurídics, també ho deu saber vostè, tenien informes que
davant la inseguretat generada, la disparitat de versions, el caos
que la conselleria transmetia, s’assessoren, s’informen i actuen,
des del criteri d’independència i professionalitat que els avala.
Perquè vull dir que els inspectors sí que tenen la consideració
d’autoritat pública, però no els professors. Als professors vostè
els ha de garantir independència i professionalitat, als directors
els ha de garantir independència i professionalitat, no són, no
tenen la consideració d’autoritat pública, el Servei d’Inspecció
sí, direcció no.

Per tant, estam d’acord que davant d’una situació
d’indisciplina s’ha d’actuar, però s’ha d’actuar donant
possibilitat al diàleg, no som diguem davant d’un cas
d’indisciplina, per tant, el diàleg encara era molt més necessari
i no va ser l’instrument per resoldre el conflicte.
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A més, jo crec que també seria qüestió de resoldre..., una
qüestió que també s’ha negat constantment, però bé, si ens dóna
l’explicació a veure si ja ho podem tancar: jo li he dit sempre,
i ho recordarà, que no són tres expedients que hi havia, són
quatre, i per açò el BOIB en el seu moment va publicar també
doncs una resolució que afectava el director de l’Institut de
Ferreries. Per què? No va publicar el BOIB respecte l’Institut de
Ferreries? No es va publicar res? No sé si..., bé, és evident, està
publicat, no hi ha dubte.

És més, jo crec que és la forma d’actuar de la conselleria.
Un tema, no és el de l’expedient, però és un procediment
semblant. Quan li demana en una pregunta escrita, perquè no hi
hagi dubte, tenen ordre els inspectors educatius d’investigar les
renúncies dels caps de departament dels instituts? La resposta,
com sempre, no és ni sí ni no, no sigui que..., aquí ho deixem
clar ja d’una vegada, donem-li un poc de temps, però la resposta
és sí, perquè al final diu, quan li deman si ha obert o no, si ha
donat ordres als inspectors, diu, em recorda quina és la funció
del Servei d’Inspecció. Per tant, em diu: és funció de la
Inspecció educativa vetllar pel compliment en els centres
educatius de les lleis, reglaments, el que sabem i el que està
previst a l’ordre corresponent. Per tant, val més dir les coses
clares.

Com a autoritat, és que, a més, val dir-ho així, amb aquesta
consideració d’autoritat pública, han de rebre orientacions i de
fet, es publiquen les orientacions a les quals ha de servir el
departament d’inspecció, però aquestes orientacions són
genèriques, no específiques en el sentit de què obre un
expedient, no obris un expedient allà. I la sensació que dóna és
que s’actua d’aquesta forma.

Perquè, torn ara a l’inici, i acab, es van donar instruccions o
no per obrir els expedients als directors de Maó? Va actuar de
forma autònoma el departament d’inspecció? Hi va haver
diligències prèvies? Jo sé que no, per què no hi va haver
diligències prèvies, com sí hi ha hagut en altres casos, que és el
que ho diferencia? No diligències prèvies, és que ni una
telefonada, res. Publicació..., així és com se va informar els
directors; no és la forma adequada i molt menys en un context
que era de malestar, en un context de malestar de la comunitat
educativa per moltes circumstàncies, l’actuació és aquesta,
desafortunada. A mi m’agradaria que reconegués que és
desafortunada, que no és el procediment normal, que no hauria
de ser-ho, que va ser un error i que no serà la pràctica habitual
de la conselleria.

Jo no sé si..., bé, no entraré en els altres expedients, en
qualsevol cas seria, crec, recomanable per comparar les
situacions o els procediments seguits, però bé, en qualsevol cas
jo crec que si avui poguéssim resoldre el cas dels primers
expedients que es varen obrir i en el context en què es van
produir, jo crec que ja seria tot un èxit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Bé per començar simplement consellera,
aquesta diputada..., bé, ens sembla que la LOMCE sí que atorga
als professors i directors el caràcter d’autoritat pública, no sé si
vostè ens pot contestar aquesta pregunta, ja que ha estat a meses
sectorials i a reunions amb el ministre.

De forma reiterada s’ha debatut en aquest Parlament, tant en
ple com en comissió, els assumptes relatius als expedients
disciplinaris. I d’igual manera de forma reiterada, creim que
s’ha contestat que precisament, pel fet de ser un expedient
administratiu, que pogués causar restriccions o anulAlacions de
drets de les persones objecte dels expedients, estan
profundament reglats. És fàcil d’entendre que quan un expedient
administratiu pot acabar en una sanció, d’acord amb els
principis generals del dret administratiu, aquest procediment ha
de ser absolutament garantista, la qual cosa significa que tant en
la instrucció com en el resultat del mateix, es veuen sotmesos a
un plus de control del qual no participen expedients que no són
sancionadors.

Per altra banda, si hi ha alguna intervenció política, en el cas
que n’hi hagués, s’ha de circumscriure únicament i
exclusivament a posar a disposició de l’instructor, tots els
mitjans necessaris per resoldre de la manera més ràpida
possible, sempre tenint present que es disposa d’un termini de
18 mesos des de l’obertura de l’expedient per prendre la decisió
definitiva.

L’oposició, Sra. Consellera, creim que el que ells volen és
que s’entesten a polititzar aquests expedients, però la realitat és
que és una resposta de l’administració absolutament normal,
amb els mateixos criteris i principis que regien per als altres
expedients, perquè no coneixem que vostè hagi canviat el règim
que regula, o la legislació que regula l’obertura i el termini d’un
expedient.

Bé, és que aquests dies, a més, m’agradaria recordar que
aquests dies, precisament, els tribunals han donat la raó a un
mestre interí, al qual es va obrir, el temps del pacte, un
expedient, el temps del pacte, he revisat, i no he vist que en cap
moment aquest cas es dugués aquí, al Parlament, per tant, per
això ens estranya que una i una altra vegada es duguin
expedients de directors aquí, al Parlament, i es demani. I
precisament aquests dies o aquests mesos s’ha donat la raó a un
mestre interí que el pacte no el va deixar presentar-se a les
llistes, és a dir, amb l’obertura de l’expedient, aquesta persona
va perdre el dret a poder-se presentar a les llistes, per tant, va
perdre la feina. I tres anys després els jutjats li donen la raó. Per
tant, vull dir..., és que no entenc per què una i una altra vegada
duim aquí i comentam doncs si li falta una coma o si li deixa de
faltar una coma a aquest expedient disciplinari, quan no és la
labor d’aquest Parlament, sinó que és la labor de l’instructor i
del cos d’inspecció.
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Creim que l’oposició l’únic que vol fer és confondre,
polititzar una vegada més i utilitzar els expedients disciplinaris
per desgastar el Govern. Demanam el màxim respecte per al cos
d’inspectors de l’ensenyament d’aquesta comunitat autònoma,
els quals són funcionaris de carrera i com a tals creim, o estam
segurs, que faran la seva feina correctament. Simplement i
planament.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputats. Gràcies Sra.
Aguiló per la seva intervenció. Mirin, permeti’m contestar-los
a la vegada, Sra. Rita i Sr. Martí. Jo no sé què em demanen, si
vostè, Sra. Rita, diu exactament com està el procediment, diu
que han fet alAlegacions, que estan pendents de resolució, que no
hem contestat les alAlegacions, quan les contestarem..., vostè
demana i es contesta, no li puc contestar res nou que vostè ja no
hagi dit. Jo li he dit que li he contestat amb preguntes, amb
interpelAlacions, amb compareixences i amb molt de gust, però
no em puc inventar coses que ja li hi dit i que no hi ha cap més
novetat. 

També concretar-los a tots dos que jo he dit el que he dit,
que està gravat a totes les intervencions, en el Parlament i a les
comissions, no el que diuen els diaris que he dit. Per tant, jo
aquí puc contestar i puc respondre pel que he dit, no pel que
vostès em diuen que han dit els diaris.

També dir-li que el termini legal per resoldre l’expedient són
18 mesos, com vostè mateixa ha dit i s’ha contestat, per tant, no
està per escrit, ni acabat. També, com li dic, el retard no crec
que sigui diferent d’altres casos. El Sr. Martí em diu i per què
no van dialogar? I vostès quan governaven, amb els 33
expedients que van obrir, van dialogar abans d’obrir-los? Ara
mateix han donat un exemple que ha acabat als tribunals. I li
diré una cosa, el Partit Popular va ser tan responsable, que no en
va fer política d’açò. I els ho he dit, el Partit Popular sap d’una
resolució i no n’ha fet política, allà on el jutjat els llevava la raó
i no els n’he fet política.

A més, no podem extrapolar cada procediment..., vostès, si
fossin juristes, sabrien que cada procediment és diferent, no pots
comparar, ni pots emprar les mateixes armes jurídiques..., uns
requereixen mesures cautelars, els altres no, uns requereixen
unes diligències prèvies, els altres no, cada procediment és
diferent, com ho són les persones, el tipus de sancions, l’àmbit
en què es desenvolupen i no tot és equiparable i igual.

Per tant, res més els puc dir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Evidentment, li hem
demanat que vingués aquí, no per explicar-nos la Llei de
procediment administratiu o la Llei de l’Estatut de l’Empleat
Públic o la Llei de funció pública de les Illes Balears, perquè ja
les tenim per escrit i ja les coneixem, i coneixem els terminis
màxims de tots aquests expedients. La nostra pregunta és si
pensa esgotar aquests terminis màxims o no, perquè açò ja és
una decisió política, açò ja no és una decisió administrativa, si
ja està, si ja han presentat les alAlegacions, si ja s’ha fet la
proposta, ara ja està, és a punt de resoldre’s, ja, si no, digui’m
què falta per resoldre, quins tràmits són els que falten? Tampoc
no ens ho ha dit.

Per tant, nosaltres pensam que dictar la resolució ara és a les
seves mans i ho creim tant nosaltres, com els interessats, com
les comunitats educatives dels seus centres, com les seves
famílies, que pateixen per aquests expedients. I han de saber
fins quan es farà durar aquest patiment d’aquesta gent, fins
d’aquí una setmana, dos mesos, fins a final d’any? Quines
intencions tenen? Nosaltres li ho demanam directament, la
nostra demanda la tenim aquí per açò, perquè li volíem fer una
demanda i és que no perllongui més aquest tema, no el faci
arribar als terminis màxims, perquè no en té cap necessitat.

M’han parlat d’altres expedients. Efectivament, jo li vaig fer
una pregunta, quins expedients disciplinaris a professors tenen
oberts des de juliol del 2011 i vostès em van contestar, uns
quants, i els motius, motius: falta greu per pertorbació del
servei; falta greu per desconsideració; falta per producció de
danys greus als locals, materials o documents dels serveis.
Home, nosaltres tots aquests expedients no els hem duit aquí,
evidentment. Nosaltres només duim aquests perquè pensam que
aquests són diferents. Aquests expedients no són per danys als
locals, o no són per pertorbació del servei, no, aquests
expedients són polítics i són injustos i són exemplars per a la
resta de directors.

També s’ha dit moltes vegades i avui no, i m’ha estranyat,
la nostra insistència, ens sol dir, perquè repercuteix
negativament en els directors i en els expedients, i açò sempre
a mi em deixa molt intranquilAla, perquè ens ha dit diverses
vegades en el ple, i també aquí, em deixa intranquilAla, per quina
raó la nostra insistència en el tema els ha de perjudicar?
Nosaltres no som els que els feim mal a ells i ells tampoc s’ho
pensen que siguem nosaltres els que els anem a fer mal, en tot
cas jo crec que és vostè que desvia la qüestió i són vostès els
que fan mal a aquests professionals, un mal que, en el nostre
entendre, és excessiu per a aquests professionals.

Per tant, nosaltres pensam que és de la seva voluntat de qui
depèn actualment finalitzar ja aquests expedients sancionadors,
tant el de Maó com el de Marratxí, el de Marratxí encara no té
proposta que jo sàpiga, però el de Maó és que ja ho té tot aclarit,
encara que ho negui vostè. Vostè té la potestat de no exhaurir
els terminis màxims que dóna la legislació, que són màxims. No
diu que ha de durar 18 mesos, no, com a màxim ha de durar 18
mesos, açò és el que diu la llei, Sra. Consellera.
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Per tant, nosaltres directament li demanam què pensen fer?
Quan sortirà aquesta resolució? I voldríem que ens contestés.
També faríem una consideració i és que aquesta manera
d’actuar amb els directors, clar el que fa és que molts no vulguin
ser directors avui en dia, avui en dia la gent s’ho pensa abans de
ser directors del seu centre; vostè ens va dir que no, però la
realitat que coneixem nosaltres és una altra molt distinta. I és
difícil que hi hagi candidats i en tot cas, clar, per açò vostè ja
s’ha preocupat que no surtin altres directors replicadors com
aquests, fent un blindatge de la comissió de selecció per als
directors d’aquests anys.

Nosaltres no tenim res més a afegir, sinó esperar les seves
contestes, les seves respostes i esperam que aquesta vegada
siguin respostes. Són preguntes directes: pensa exhaurir els 18
mesos que li dóna la llei per acabar aquests expedients, per
dictar la resolució?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Una resolució que ja no fa cap funcionari, que ja no fa
l’instructor? M’ho contesti, Sra. Consellera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. És difícil avançar perquè de resposta no
n’hem tinguda cap, més que una, que és que la consellera no en
sap res i per tant allò funciona tot sol i ja arribarà. Jo em
reiteraria en la pregunta que ha fet la Sra. Rita, jo crec que és
necessari posar claredat.

Però, em sorprèn molt sobretot que no sigui clara en les
afirmacions, i jo no sé si ho he entès bé, però amb l’abstracció
no se’n podia treure cap lectura. Vol dir que no és cert el que va
dir la premsa, la premsa deia que vostè es comprometia a
resoldre amb el menor temps possible els expedients. Es referia
a açò quan deia: “jo el que dic és el que dic i és el Diari de
Sessions i el que diu la premsa...”. Es referia a açò, perquè....,
No es referia a açò, per tant açò és cert. Si açò és cert, si açò és
cert, si açò és ...

(Remor de veus)

És que sembla un joc de... bé, a veure: és cert o no és cert?
Es comprometia la consellera a resoldre en el menor temps
possible els expedients? Si no, molt bé, avui hi ha els mitjans de
comunicació i els rectifica, molt bé. Va ser un error.

Segona cosa, vostè nega, per tant, diu que els inspectors van
mentir, quan van dir que el procediment es va iniciar a
instàncies de, algú de la conselleria, no per iniciativa. A açò es
refereix? Açò no és cert? Doncs ho digui clarament, ens
entendrem, és que, si no, no sabem l’opinió de cada un, jo crec
que el millor és ser clars. Açò és refereix que no és cert. Molt
bé, almenys tenim clar que vostè diu que els inspectors no van
dir la veritat, no van dir la veritat, els inspectors van transmetre
que no s’havia produït a iniciativa seva, sinó a instàncies de. Bé,
també no..., no ho va llegir? Crec que ho vam llegir tots els que
som aquí.

I després, m’agradaria que resolgués també l’altra curiositat:
si en canvi -jo també vull que sigui clara- tenen ordre els
inspectors educatius d’investigar les renúncies dels caps de
departament? Sí o no? D’aquesta lectura, si vol la podem passar
als centres escolars que en facin una lectura, a veure si ells
conclouen que sí o que no. Si vostè em diu que la funció és
aquesta està afirmant que sí. Per tant si és que sí, doncs ja està,
clarament, no... Vull dir que després la interpretació política o
el discurs polític, ja el farem, però la informació, el que li
demanam avui aquí és informació.

I finalment, ja que m’ho negava també amb el cap, per favor,
li ho deman per favor, Ferreries: em pot explicar l’expedient
inexistent? Li ho he dit abans, vostè m’ha dit que no. Per tant,
si no existeix..., bé, però si no existeix expliqui’m què es va
publicar al BOIB, expliqui’m què es va publicar al BOIB. I ja
està, però expliqui-ho. El que li demanam a la compareixença
és informació.

I després sí que efectivament li torn reiterar que aquesta
ambigüitat entre el fet que actuen de forma autònoma però per
altra banda massa elements posen de manifest la intervenció
s’hauria d’aclarir. Estaríem d’acord, supòs que estarem d’acord,
que ha de ser un organisme amb la màxima autonomia, amb el
suport màxim perquè actuï amb independència i
professionalitat; jo crec que en açò estarem d’acord, esper que
hi estiguem d’acord, però, si és així, torn demanar: entengui que
alguna cosa passa; o hem estat nosaltres que ho hem transmès?
No. Que surtin els inspectors a dir, no som nosaltres; que els
directors expedientats diguin, no som nosaltres. Per tant què
passa aquí que les versions dels afectats i dels responsables són
tan diferents. Per favor, posi’m llum a tanta foscor. Què passa?

I només un element li demanaria. Vostè defensa que sí, que
ha visitat els centres, però també em reconeixerà que obrir un
expedient i que l’afectat estigui informat com van ser informats
els expedients de Maó, és un exemple de manca de diàleg, de
relació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Martí.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

O no? Vostè troba que allò lògic no seria que abans hi
hagués hagut alguna gestió, no és lògic? Bé, a mi em sembla
tant de sentit comú que ni ho vull continuar defensant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Miri, Sra. Consellera, és que a nosaltres
no ens pareix seriós que es basin cada vegada en els mitjans de
comunicació, amb tot el respecte que tenim als mitjans de
comunicació. És a dir, el que no pot ser és traslladar
contínuament...

(Remor de veus)

...no ho sé, traslladar contínuament, perquè nosaltres fins i
tot quan vàrem veure un informe que havia fet l’Associació de
directors li vàrem demanar, a vostè, la solAlicitud de
documentació escrita per veure què hi havia de vera en aquell
informe, és a dir, què s’havia dit en aquell informe, i després
vàrem veure que el titular no estava d’acord amb l’informe, és
a dir, un titular de premsa no estava d’acord amb l’informe,
perquè hi ha moltíssimes interpretacions. No vull dir que els
mitjans de comunicació diguin mentides ni res, sinó que hi ha
moltíssimes interpretacions.

Per tant que un diputat, que una diputada, basi les seves
intervencions en allò que diu la premsa ens pareix un poquet...,
no ho sé, un poquet rar, és a dir, jo crec que tenim els diputats...,
podem solAlicitar tot el que sigui a la conselleria i crec que hem
de ser un poquet més seriosos i feim el que fa el Grup
Parlamentari Popular: si té qualque dubte demana a la
conselleria que l’hi pugui resoldre.

Simplement el Grup Parlamentari Popular vol donar el seu
suport al cos d’Inspecció, al cos d’Inspecció educativa.
Nosaltres consideram que són funcionaris, com han estat
sempre, uns funcionaris l’activitat dels quals està regulada per
un estatut bàsic de l’empleat públic, per una llei orgànica; per
tant ens molesta que es posi en dubte la professionalitat d’aquest
colAlectiu.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, a vegades sembla
que feim un joc d’alAlots.

Els reiter que totes les preguntes dels expedients
disciplinaris estan contestades amb precisió i totalment,
pregunta per pregunta, totes les preguntes, interpelAlacions,
compareixences que ha fet aquesta consellera, i de les quals
consten enregistraments. I els reiter que res nou no els puc dir
del que ja els havia dit, perquè si hi hagués res nou els podria
contestar.

Sra. Rita, estic molt contenta que vostè pateixi tant;
m’agradaria que també hagués patit per aquesta jove interina
que va perdre la feina, perquè només patim per segons qui, i tal
vegada hem de patir per tothom. També li dic, Sr. Martí, que
m’hagués agradat que hagués dialogat amb aquesta jove que va
perdre la feina; segur que van dialogar moltíssim, perquè no la
perdés, i ha hagut d’esperar quatre o cinc anys sense feina; no
amb 1.000 euros o amb 500 euros, sense feina una família.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Preg silenci, per favor, a la sala; un poquet de silenci.

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

Vostès em diuen que aquests expedients -Sra. Rita- són
diferents. Per què són diferents?, perquè vostè ho diu?, perquè
vostè diu que són polítics i que són no sé què? Simplement
perquè vostè ho diu, açò és l’única diferència, és la seva
apreciació.

La realitat és la que és. Vostès ja sabem que en fabriquen
una, i que vostè en fabrica una altra, i que jo puc venir aquí amb
molt de gust a contestar-li, però vostè només fabrica la que li
interessa, a vegades no fabrica la real. 

Allò important és que els expedients es desenvolupin
ajustats a la legalitat vigent, amb totes les garanties
democràtiques i constitucionals, sigui amb uns instruments
legals, sigui amb uns altres, però amb tots els procediments.

I quant a la pregunta de si hem donat una ordre o no l’hem
donada, jo personalment no he donat cap ordre d’investigar cap
cessament de departament, però li dic una cosa, és que els
inspectors no necessiten cap ordre, els inspectors han de vetllar
pel compliment de la normativa vigent, i vostè s’ho pot
contestar.
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Expedient de Ferreries. Primera notícia, no hi ha cap
expedient de Ferreries; dugui-me’l vostè. Va sortir una
publicació en el BOCAIB que si no ho record malament era de
l’aprovació del projecte de tractament integrat o alguna cosa
així. Llegeixi-s’ho, per favor!, perquè no surt cap expedient
disciplinari publicat a cap BOIB. I no mescli ous amb caragols,
no mescli l’obertura d’un expedient amb una publicació d’un
tractament integrat. Açò és el que fa vostè. Per tant no se
m’inventi expedients disciplinaris.

No, ni per favor ni per “favora”, açò és la realitat. Expedient
disciplinari acrediti-m’ho, que està obert, i si no llegeixi’s el
BOCAIB o el BOIB i digui’m què és el que surt, si no és
l’aprovació d’un tractament integrat. O sigui, cada cosa, al
blanc, blanc, i al negre, negre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni..., perdoni, Sra. Consellera. Jo, de veritat, Sr. Martí,
la Sra. Consellera té l'ús de la paraula, i tot el que vostè diu se
sent des de la Mesa. Per tant li pregaria que respectàs el torn de
la Sra. Consellera. Moltes gràcies, molt amable.

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

Gràcies, Sr. Martí, perquè com a educador veig que té molta
educació.

Per tant també li diré que les versions dels afectats, Sra.
Rita... Clar que no, jo m’he dedicat moltíssims d’anys a
defensar persones amb un dret molt més restrictiu com és el dret
penal; no he conegut mai cap afectat que no es queixi o digui
que no està d’acord. És molt difícil que una persona digui “sí,
jo he comès açò” o “jo he fet açò altre”; és normal, és el dret de
defensa, és normal que un afectat digui “jo no he comès
determinada falta administrativa”, o en el cas del dret penal
determinats delictes, és molt normal i està en el seu dret, però
no posi açò com una cosa de dir que la conselleria ja no té raó
perquè els afectats no estan d’acord. Clar que no, és molt humà
i és un dret totalment legítim i garantit per la Constitució.

Per tant li dic que dels expedients res nou no els puc dic,
més que tot s’ha d’ajustar a la legalitat, a les garanties
constitucionals i als drets de defensa. Açò és tot el que els puc
dir jo i que la conselleria vetlla perquè això sigui així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada... 

Sí, Sr. Martí?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Jo demanaria la paraula; ja que es refereix a la meva tasca
professional, m’agradaria també contestar-li...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, miri, Sr. Martí, no podem entrar en el debat. Ja ha tancat
la consellera, vostè ha tingut el seu torn de paraula, i per tant no
té la paraula. Moltes gràcies.

Idò 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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