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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí presidenta, Antònia Vallès substitueix Cati Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Idò passam al...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sra. Presidenta, disculpi, Assumpció Pons substitueix
Margalida Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí que no hi ha més substitucions?

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
7088 i 7482/14. Acumularem a efectes del debat les dues
proposicions de llei, d’acord amb l’article 174.7 del Reglament
del Parlament, ja que aquestes tracten sobre la mateixa matèria.

Hi estan tots d’acord? Sí.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 7088/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dotació d'una nova
Escola Oficial d'Idiomes (EOI).

Idò per defensar la proposició no de llei RGE núm. 7088/14
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació d’una nova
Escola Oficial d’Idiomes a Palma té la paraula l’Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Bona tarda senyores i senyors diputats.
L’Escola Oficial d’Idiomes de Palma va ser creada l’any 1986,
per tant, ja en duim 28 anys i l’objectiu era ensenyar llengües
modernes. Des de llavors tant la demanda com l’oferta no han
parat de créixer. Actualment l’Escola Oficial d’Idiomes de
Palma s’hi ensenyen 9 llengües: alemany, anglès, àrab, català,
espanyol, francès, italià, rus i xinès. 

L’EOI de Palma va camí en aquests moments de ser la més
gran de tot l’Estat espanyol, tenint en compte l’allau de
solAlicituds per cursar-hi estudis que hem tengut i que es van
tenir en el curs 2013-2014 i que es tenen també per a aquest curs
actual 2014-15. Amb tot allò que això implica de dificultats, per
tant, de dur a terme una gestió mínimament adequada. 

Durant el curs passat 2013-2014, va comptar amb 8.000
alumnes oficials, aproximadament. Hi havia previstes unes
5.000 noves preinscripcions de cara a aquest curs actual. I en
aquests moments encara..., per això no dic les xifres actuals, hi
havia matrícula, encara es matriculaven un seguit d’alumnes, un
seguit d’estudis de llengües que encara hi havia alguna vacant.

A tot l’alumnat que hem esmentat anteriorment, encara s’hi
ha d’afegir un increment previsible d’alumnes en allò que es diu
modalitat lliure, que va ser de 3.000 alumnes el curs 2013-2014.
Per tant, si aquest increment es dóna també enguany, que
òbviament la matrícula lliure és posterior a aquestes dates i per
tant encara no ho sabem, serà encara un augment més gran. I
també hem de recordar que en aquests moments a les escoles
oficials d’idiomes s’hi han d’afegir també el professorat de
Secundària, recordem que hi va haver aquella disposició de què
totes les escoles oficials d’idiomes havien d’agafar el
professorat que solAlicitava poder estudiar a les escoles
d’idiomes, que aquí es va traduir en més de 2.000 solAlicituds,
més els cursos del SOIB que es fan, més tot el programa de
That’s englisch. 

Per tant, la xifra total d’alumnes d’Escola d’Idiomes de
Palma la veritat és que és astronòmica. També hem de dir que
no és l’única escola oficial d’idiomes que té tots els problemes
que es deriven d’aquesta gran quantitat d’alumnes, vull fer
referència, una vegada més, als problemes que també té d’espai
l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa, la qual no té cap centre
propi on impartir els seus estudis i que, a més, el centre allà on
imparteix els seus estudis en aquests moments també ha quedat
patit. Per tant, és una situació general que es dóna a totes les
EOI, però crec que en aquests moments tant la d’Eivissa, de la
qual ja n’hem parlat en concret aquí, com la de Palma, són les
dues en què la situació és molt extrema.

Per tant, aquesta situació a què es deu? Òbviament la crisi
que fa que hi hagi una necessitat de formació per part de la gent
en general s’incrementa, els treballadors volen ser òbviament
més competitius i molt especialment les persones que es troben
sense feina volen augmentar la seva qualificació per tal de poder
accedir al mercat de treball. Així mateix també hi ha una
necessitat de formació especialment en llengua anglesa, tant per
part del professorat com de professionals d’altres sectors i que
n’incrementen la demanda. També s’incrementa la demanda en
altres llengües per motius òbviament que són clars.

De totes maneres possiblement és una visió una mica
pràctica la que es dóna de les motivacions que té la gent per
formar-se, però crec que en aquests moments és el que més
explicaria aquests augments de matrícula a les escoles oficials
d’idiomes.

Afecta el tema d’espais? Indubtablement, la veritat és que
l’EOI de Palma es troba disseminada en aquests moments, és a
dir aquest centre que es va crear els anys que ja hem dit, però en
aquests moments per donar sortida, es troba repartida ja a cinc
centres diferents, per tant, és una dispersió de l’Escola
d’Idiomes i que la previsió era d’ampliar-se encara a dos centres
més de Palma per poder donar sortida òbviament a aquesta
demanda que hi ha d’alumnes.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 75 / 9 d'octubre del 2014 1143

 

Per tant, també dir que el fet que s’ocupin tots aquests espais
que no són propis del centre en si, que seria l’Escola d’Idiomes,
crea tot un seguit també de problemes a nivell d’organització,
a nivell d’infraestructura, etcètera. Per tant, allà on es fa més
necessari en aquests moments i per complementar aquesta
necessitat de fer aquesta nova Escola d’Idiomes de Palma, és
sobretot els mitjans digitals, materials i de mobiliari, perquè
puguin dur la seva activitat lectiva d’una manera, diríem, digna
diària. No es pot continuar en una situació de precarietat en tots
els recursos que òbviament, així com van passant els cursos, ha
arribat un moment que es fa insostenible.

Quan parl de recursos, també parl de recursos no només
digitals, informàtics, de mobiliari o d’infraestructura, sinó fins
i tot de professorat. Perquè es facin una idea, el departament
d’anglès té al voltant de més de 60 professors i, si no vaig
errada, en aquests moments disposa de dos auxiliars de
conversa. Per tant, la magnitud de la necessitat de tot que té
l’Escola Oficial d’Idiomes és important.

Per tant, aquesta saturació que pateix i tenint en compte la
demanda creixent, crec que és hora de crear aquesta nova EOI
a Palma, tan aviat com sigui possible, per donar una sortida com
ja hem dit, que sigui digna i adequada a aquests ensenyaments.
I òbviament, repetim, i d’aquí ve el segon punt d’aquesta
iniciativa, perquè tot això du un procés, però mentre aquest
procés es du a terme, que esper que hi hagi l’acord entre tots
que hi ha aquesta necessitat i que per tant s’ha d’iniciar aquest
procés, que mentre això passa, que, com a mínim, d’una
manera, diríem, més immediata tots els mitjans necessaris per
solucionar la problemàtica de professorat, de material didàctic,
electrònic, digital, informàtic, de mobiliari, etcètera, que tot
això es pugui fer d’una manera més immediata, perquè,
òbviament, si no es fa, tot això que es defensa tant de
plurilingüisme i de formació en llengües estrangeres, tot això no
és més que pura propaganda.

Per tant, sí que esper que arribem com a mínim a un
plantejament seriós de posar fil a l’agulla i que deixem una mica
tot els aspectes més mediàtics i propagandístics per a una altra
hora.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. 

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 7482/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a nova Escola Oficial
d'Idiomes a Palma.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 7482/14 del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a la nova Escola Oficial
d’Idiomes a Palma, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago i Rodríguez, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bon dia o bones tardes a tots i a totes.
Som davant dues proposicions no de llei que coincideixen
pràcticament en l’exposició de motius i també coincideixen en
una de les dues propostes i és la creació d’una Escola Oficial
d’Idiomes a Palma. Per tant, som davant d’una proposició no de
llei que va dirigida a la formació d’adults, una formació que ha
de ser durant tota la vida i que durant aquesta legislatura no
només ha sofert tot un seguit de retallades i en conseqüència no
hi ha hagut tampoc desenvolupament.

Feim aquesta proposta i coincidim amb els arguments
exposats anteriorment. La nostra principal empresa és la
turística, tots sabem la importància que tenen els idiomes per al
turisme. A totes les enquestes de qualitat que es fan en relació
al turisme, sempre se demana el tema de comunicació i els
turistes venguin aquí o anem a una altra banda, consideram que
l’element comunicatiu és fonamental per poder repetir, per
trobar-se còmodes, per poder estar tranquils, estar segurs en
aquest país on fas turisme.

És també una necessitat cultural cada vegada més present,
la necessitat d’idiomes. Aquest món ja està molt globalitzat,
cada vegada viatjam més, cada vegada tenim oportunitat de
feina a altres llocs i per tant, també és una necessitat cultural.
També és una demanda clarament expressada per la població.
El curs 2013-2014 com ja s’ha dit, hi havia 8.000 alumnes, en
el moment que nosaltres vàrem fer aquesta proposició no de llei,
el 27 de juliol de 2014, hi havia 4.800 inscripcions més que el
27 de juliol del 2013, per tant, hi ha una demanda clarament
expressada per la població de la necessitat d’aquesta formació
en idiomes.

Tenim un idioma que és clàssic, que podríem dir que és
aquest llatí de fa molts de segles, que ja és un idioma
internacional en allò cultural, en allò científic, és present
pràcticament a tots els països desenvolupats i en vies de
desenvolupament també, com és l’anglès. Tenim un idioma
fonamental per a la nostra economia que és l’alemany i tenim
idiomes emergents com són el rus i el xinès. Aquests quatre
idiomes són els que tenen més demanda de la població de les
Illes Balears i concretament de Palma en relació amb la
proposició no de llei que feim, per poder formar les persones.

És vera que també hi ha ofertes de la privada, però són
ofertes que no tenen un reconeixement oficial i després de
l’esforç que fan les persones, no només de pagar matrícules,
sinó persones adultes que s’esforcen per estudiar un idioma en
tot el que genera de la vida quotidiana, necessiten o hi ha aquest
reforç d’una titulació oficial i d’una titulació oficial, per això no
ens ha d’estranyar que l’aspiració d’aquests ciutadans sigui
entrar a una escola oficial d’idiomes, per tot el que suposa de
titulació i de reconeixement oficial.
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Hi ha una insuficiència clarament d’infraestructures des de
fa molt de temps. Hi ha una disseminació dels centres formatius
de l’Escola d’Idiomes, que normalment coincideixen amb altres
escoles o amb instituts, amb certes complicacions que generen
als instituts deixar les aules per a aquestes determinades accions
formatives. I pensam que és un moment en què ja és necessari
que es creï aquesta escola oficial d’idiomes. La fórmula de
disseminar aquest centre formatiu pot estar bé durant un temps,
un any, un curs escolar, dos cursos escolars, tres cursos escolars
i pensant que tal vegada hi haurà una reducció de la demanda,
o pensant que després hi haurà una altra solució. El cas és que
la demanda no es redueix i la solució no s’ha donat i pensam
que és el moment perquè el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern a construir aquesta infraestructura.

I quan diem construir aquesta infraestructura no només és la
construcció d’aquesta infraestructura, sinó també el projecte
funcional, per tant, el projecte formatiu. Jo he dit construir i
podria ser també valorar la possibilitat d’alguna infraestructura
no utilitzada actualment, que per mor de la crisi n’hi ha moltes
i el Govern de vegades té infraestructures que es podrien
aprofitar i no seria necessari construir, sinó adaptar-les per a
aquesta escola oficial d’idiomes.

Pensam que hi ha la necessitat social i pensam que hi ha la
demanda expressada i hi ha una necessitat clara, que els espais
actuals no són suficients per poder donar una qualitat formativa
a aquests estudis. I a més a més pensam que la demanda anirà
in crescendo, i aquest també creiem que és un element
important per a tenir en compte que aquesta infraestructura és
necessària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Efectivament, durant aquests dos darrers
anys hi ha hagut un increment de la demanda de l’aprenentatge
d’idiomes, interès que ve a reforçar la idea que l’educació
plurilingüe, fet que, com vostè mateixa diu, és de valorar molt
positivament. Al mateix temps també és cert que el gran
increment de solAlicituds ha tengut la seva resposta en
l’acceptació de totes les solAlicituds d’inscripció, circumstància
que demostra l’esforç realitzat per aquest govern en favor de la
qualitat educativa. Aquest Govern ha donat resposta a totes les
inscripcions.

A diferència del que va ocórrer en temps del pacte, allà on
varen deixar centenars d’alumnes fora de matriculació, ara ha
existit un important increment en el nombre de professors.
L’increment de professors ha estat d’un 48% i això és el
vertaderament important. 

Vostè em parla de ràtios, li he de recordar que les ràtios a
final de curs solen baixar a 15. Apreciam i valoram la creació de
noves infraestructures, ja sigui a una escola oficial d’idiomes,

ja sigui a un altre àmbit educatiu, però hem de ser realistes i
conseqüents amb les possibilitats pressupostàries que tenim en
aquests moments. L’important, i repetesc, és que els alumnes no
quedin sense matricular-se i convendran amb mi que prioritzar
és un exercici de responsabilitat política, de gestió competent i
de compromís amb la societat. 

Segurament quan vostès varen deixar fora centenars
d’alumnes a l’Escola Oficial d’Idiomes no estaven molt
contents d’aquesta mesura presa. Ara aquest Govern ha pogut
deixar resolt i ha acceptat totes les inscripcions, s’han pogut
matricular fent un increment de professorat i d’aules a altres
centres educatius. Els ho dic, hi ha hagut reunions de l’Escola
Oficial d’Idiomes amb la conselleria i aquestes reunions han
estat positives. Els ho dic, s’han incrementat en mig professor
més per coordinar l’Escola Oficial d’Idiomes amb aquests nous
IES que ajuden a donar classes d’anglès.

Si per un costat feim una crida a la prudència quan s’han de
confirmar les tendències de matriculació, pensem que ara en
aquest moment hi ha un repunt de matriculació, gràcies que hem
acceptat totes les matriculacions, però qui ens diu que d’aquí 3,
4, 5, 6, 7 anys hi hagi aquest repunt, per tant, s’hauria de fer un
estudi de les vertaderes necessitats.

Jo no li discutiré que sempre les condicions són millorables,
sobretot a un centre educatiu i que es treballa per cercar
alternatives; sé que hi ha problemes amb les pissarres digitals i
sé també que es reuneixen per solucionar els problemes de les
pissarres digitals. Per tant, se cerquen alternatives i s’intentant
millorar la infraestructura de l’Escola Oficial d’Idiomes, treballs
i gestions que queden encara molt enfora de les possibilitats
d’un vertader compromís ferm d’una nova Escola Oficial
d’Idiomes.

Com recordaran, l’any passat la conselleria matricular
10.532 aspirants. Aquesta mesura, sense precedents a nivell
nacional, li record que per exemple a la comunitat d’Andalusia,
només a Màlaga 4.000 alumnes han quedat fora amb les seves
polítiques. Per tant, aquí podem dir que nosaltres, que bé, que
el Govern de les Illes Balears aposta decididament pels idiomes
i concretament per l’aprenentatge de l’idioma anglès. Aquesta
decisió va suposar que l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma va
duplicar el nombre de professors d’anglès aproximadament.
L’any passat es varen contractar 36 professors nous per a totes
les escoles oficials de les illes. Fins ara n’hi havia 64, dels quals
20 varen ser per a l’Escola de Palma, que tenia només 26
docents.

Aquesta iniciativa es va prendre amb la finalitat d’assegurar
l’accés de tots els mestres i professors que volguessin estudiar
aquesta llengua i aconseguir el nivell B2 i per a tots aquells que
en resposta a les noves exigències laborals requerissin
coneixements i titulacions sobre l’alemany, àrab, francès, italià,
rus, anglès i català. També es varen posar noves subseus de
l’escola de Palma, als IES Arxiduc, Antoni Maura, Emili Darder
i Joan Maria Thomàs, per donar cabuda als 6.500 alumnes nous
dels 10.000 totals. Repetesc, això sempre s’ha fet parlant amb
l’Escola Oficial d’Idiomes i ajudant-los en tot el possible. I
evidentment donar-los recursos personals, com repetesc, mig
professor més perquè es pugui encarregar d’aquesta relació
entre l’Escola Oficial d’Idiomes i els altres instituts.
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Si per alguna cosa hauran servit aquestes PNL presentades
aquest horabaixa aquí en aquesta comissió, és per constatar el
fet que l’oposició s’adona de l’increment de l’interès pel
plurilingüisme. En això venim nosaltres insistint, el
plurilingüisme és molt important. Els record que quan va
començar a governar el pacte va liquidar el trilingüisme, així de
clar, amb quatre decrets, la Sra. Maria Gener... en aquells
moments hi havia la directora..., la consellera era la Sra.
Bàrbara Galmés i ho va dir ben clar: “liquidam el decret de
trilingüisme i tornam a la immersió lingüística”, basta que
cerquin, hemeroteca, res pus i allà ho veuran.

Com en altres ocasions, estam d’acord en part amb el fons
de l’assumpte, ningú no pot oposar-se a les proposicions que
signifiquen la millora de les condicions materials i humanes de
l’activitat educativa, però no podem acceptar propostes sobre les
que ja es treballa des de la conselleria i que ara, per raons
d’oportunitat política, se’n recordin que l’Escola Oficial
d’Idiomes existeix, que sembla que fins ara no existia per a
vostès, no només no existia, sinó que restri..., sinó que no
només..., no només no existia l’Escola Oficial d’Idiomes per a
vostès, sinó que no deixaven que tothom es pogués matricular
a aquesta escola d’idiomes, és a dir, no gestionaven
suficientment bé per donar cabuda a tothom que volia anar a
l’Escola Oficial d’Idiomes. Per tant, per a vostès no devia ser
tan important el plurilingüisme.

Simplement això. Votarem que no a les dues proposicions
no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Té la paraula per contradiccions per
part del Grup Parlamentari Socialista l’Hble. Sra. Marí, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Intentarem no mesclar ous amb caragols i tornar centrar el
tema en la proposició no de llei que hem dut avui aquí, era per
parlar de les necessitats, per treure el tema de les escoles oficials
d’idiomes, vull recordar que ja n’hem parlat altres vegades i que
sempre ha estat a iniciativa d’aquest grup i d’aquesta diputada,
cada vegada que hem parlat de les escoles d’idiomes. Només
vull que es recordi. Per tant, no és un tema -diríem- que no ens
preocupi ni sigui una de les nostres prioritats, crec que s’ha
deixat clar moltes vegades, però bé, centrem el tema en l’Escola
Oficial d’Idiomes. 

Si parlam de ràtios, era per fer una reflexió, quan es fa
l’edifici nou de l’escola d’idiomes es fa com a una escola
d’idiomes moderna i pensada en l’ús, per tant, les aules, es fan
unes aules petites pensades per a quinze alumnes, vint alumnes
com a molt. Què passa? Que ara per donar, per atendre la
demanda, que ho trob..., vull dir, lògic i que no dic que no
estigui bé, senzillament dic que quan s’atén la demanda que hi
ha passen a ser grups i les ràtios augmenten a 30 i a 36 alumnes.
El problema és aquest, intentar posar 36 alumnes en aules de 15.

La meva reflexió era aquesta i era un dels arguments que
donava peu a dir que s’han de fer coses noves. Per tant,
òbviament, és quan es comença a fer aquesta diàspora a tots els
sis centres o set centres que hi ha a tota Palma, perquè per
cercar nous recursos, però és cert quan trasllades quatre cursos
d’anglès a l’Antoni Maura, quatre cursos d’anglès no sé per on,
etcètera, què passa? Vull dir que en aquests centres, primer,
crees tota una problemàtica als centres de secundària i segon, els
recursos que hi ha, que n’hi ha molts i que estan molt bé a
l’escola d’idiomes, diríem al centre, la que hi ha al carrer Aragó,
no sé a Mallorca com la coneixeu, però a la seu, per dir-ho així,
és clar, què passa?, la majoria dels recursos es concentren a la
seu, que és on es va crear i es va habilitar per a aquest ús. Per
tant, jo no feia crítica a les ràtios, sinó a les conseqüències de les
ràtios.

Dos, em sembla molt bé que hi hagi la política d’haver donat
oportunitat a tot l’alumnat que solAlicita matrícula que se’l
matriculi i és clar, llavors em diuen “molt bé, però és que a final
de curs només queden uns quinze alumnes”, possiblement és per
això, perquè si tu primer no tens espai, no tens recursos, com
que és un alumnat, la majoria ja són adults, si no en treuen
qualque profit l’adult no continua, no és un alumne de
secundària que li tens el policia tutor a la porta i no el deixes
sortir, l’adult entra i surt i és responsable dels seus actes i si veu
que va a un lloc a aprendre una llengua, que ha pagat una
matrícula, però que no en té un fruit i no en treu un rendiment,
aquest adult abandona.

Per tant, sí que s’haurien de plantejar per què, havent-hi la
quantitat d’alumnes que hi ha a principi de curs només quedin
uns quinze alumnes per aula, possiblement és perquè no se’ls
atén com se’ls hauria d’atendre en un ensenyament de llengües.
Això, per tant, la reflexió, també possiblement el Grup Popular
l’hauria de fer en aquests termes.

Més coses, quan diu “estudis de futur”, quin estudi de futur?
O és que el Partit Popular pensa que ara per ara la indústria
turística d’aquestes illes la canviam? Avisin amb temps si hem
de canviar la indústria turística per una altra, perquè si no és una
relació directa causa-efecte, indústria turística amb ensenyament
de llengües. Per tant, això hi és, si això hi és o bé el Partit
Popular té qualque pensament obscur d’aquests foscos que de
cop i volta surten de canviar-nos tota la indústria i per tant, no
farà falta que ensenyem llengües, o bé les escoles d’idiomes és
una d’aquestes infraestructures que la demanda és necessària i
que la demanda va lligada al propi teixit industrial d’aquestes
illes.

Més coses, el problema pens jo que és greu, és que, és clar,
jo l’entenc, no hi ha finançament en aquestes illes per escometre
ara el que faria falta que seria un nou edifici de l’Escola Oficial
d’Idiomes, és clar, vull dir, aquí hi ha el problema, que el tenim
contínuament, la falta de finançament. I aquí reclamar una
vegada més que entre tots ens posem al finançament, reclamar
el finançament, la millora del finançament per a aquestes illes
perquè és que si no és impossible escometre les coses i fer-ho
dignament, però que no se cerquin subterfugis ni començar a
acusar i a cercar-se..., no ho sé, com a això..., arguments rars.
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I el que també li dic, si es reconegués la falta de finançament
i que per això aquests actes que són bàsics i necessaris per tenir
una indústria turística també de qualitat, si se sabés reconèixer
aquestes coses, ens estalviaríem haver de dir que si no... que allò
que sembla és que tant el Govern com el Partit que li dóna
suport posen la propaganda per davant de la resposta de les
necessitats reals de la nostra societat, perquè o bé es reconeixen
els problemes que tenim o bé tots són actes de propaganda.

Per tant, pens que a un país com aquest, una bona formació
de llengües és una eina bàsica, de caràcter fonamental i que el
Govern o bé es lleva la miopia aquesta que manté constantment
i mira de planificar una política educativa del país així com
pertoca o bé, la veritat, crec que sempre el Govern i el Partit
Popular va sempre unes passes endarrere de les necessitats
educatives d’aquest país.

Per tant, lamentam profundament, una vegada més que no...,
res, que les coses en educació es mirin amb aquesta miopia tan
immensa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula per contradiccions per part
del Grup Parlamentari MÉS l’Hble. Sra. Fina Santiago, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Per molt que els membres del Partit
Popular vulguin i insisteixin plurilingüe mai no serà sinònim de
TIL ni TIL no serà sinònim de plurilingüisme, mai. Per cert, el
TIL que està liquidat pel Tribunal Superior de Justícia i per la
comunitat científica, com diria l’exconsellera educativa.

Encara no conec cap persona que no sigui analfabeta, i no en
conec cap en aquests moments, que no valori el plurilingüisme,
encara no en conec cap, la Sra. Aguiló en deu conèixer moltes
perquè li preocupa aquest problema. No en conec cap que no
valori el plurilingüisme, cap persona aïllada del món, cap
persona que no estigui aïllada reconeix la necessitat de parlar
llengües diferents a les teves d’origen, encara no en conec cap
jo, vostè sembla que en coneix moltes i jo encara no en conec
cap.

El Parlament insta, el Parlament insta el Govern, i cada
vegada que debatem un tema en aquesta comissió la Sra. Aguiló
ens fa de membre del Govern i ens explica el que ha fet el
Govern, com si fos una compareixença del conseller. Jo si el
conseller fos aquí li demanaria coses que la Sra. Aguiló no em
contesta, no em dóna arguments per què el Partit Popular
considera que ara no és hora de fer aquesta infraestructura, no,
em diu el que ha fet el Govern, que si mitja jornada, que si una

jornada sencera, que ha fet quatre..., però per què sí o per què no
el Partit Popular considera que una cosa bàsica per a nosaltres,
que és escola d’idiomes per adults no és necessària o sí és
necessària, cap argument. Ens explica el que ha fet el Govern i
com que el Govern ha fet això ja hem de donar per entès que
està bé, però això no és una compareixença de cap membre del
Govern, això és un debat parlamentari dels grups parlamentaris
i que amb la ideologia de cadascun... bé.

Nosaltres hem d’instar el Govern i el Govern ja farà la feina
que ha de fer, no és una llei que hagi de complir, és una
proposició no de llei i dels sis mesos a l’any, si s’ha aprovat
aquesta proposició no de llei amb arguments en relació amb
aquesta proposició no de llei, no amb el que ha fet el Govern
instarem el Govern i el Govern ens dirà “mirau, teniu raó, era
necessari, però no hem pogut perquè les prioritats han estat
aquestes”, i li podrem dir que estam d’acord o no estam d’acord,
però el que no pot ser és que cada proposició no de llei que du
a aquesta comissió un membre de l’oposició ens relati què fa el
Govern i no debatem sobre el tema que es necessita: és
necessària o no és necessària una escola d’idiomes?

La Sra. Aguiló ens diu que un estudi, deu ser l’estudi que té
el president Bauzá quan va dir que si no estudiàvem, que si no
sabíem idiomes en aquest país vendrien els altres a llevar-nos la
feina, deu ser aquest estudi al qual deu fer referència vostè,
perquè amb aquesta alarma que va crear el president aquell dia
que si no tenim idiomes vendran els altres a llevar-nos la feina
segur que ha augmentat la demanda per estudiar idiomes, pares
i mares que es veuen en la necessitat amb l’aplicació del TIL,
professors, ciutadans... Clar, que hi haurà una demanda d’aquí
deu, quinze anys de coneixement d’idiomes i cada vegada més,
no només dels clàssics i dels necessaris sinó dels emergents, rus,
xinès, cada vegada més, de l’anglès, de l’alemany, per als
adults, per als joves, per reforçar el que no s’ha après a les
escoles, perquè cada vegada és més necessari. I els grans
defensors del plurilingüisme sembla que no ho tenen clar i que
han de fer un estudi ara per defensar el que han defensat fins
ara, el plurilingüisme, però necessiten un estudi per saber si és
necessari a l’escola d’adults el plurilingüisme. Només ho han de
saber els nins petits i els de secundària? Si és necessari el
plurilingüisme no ha de..., i vostès estan convençuts d’això, no
necessiten cap estudi.

En definitiva, és venir aquí cada vegada a saber què ha fet el
Govern. Jo quan necessiti saber el que ha fet el Govern faré una
proposició no de llei i em contestaran els membres d’aquesta
comissió el que ha fet el Govern en relació amb un tema, que és
molt més àgil que fer les preguntes que no et contesten.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de les
proposicions no de llei. En primer lloc, votam la Proposició no
de llei RGE núm. 7088/14, del Grup Parlamentari Socialista. 
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Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

A continuació, votam la Proposició no de llei RGE núm.
7482/14, del Grup Parlamentari MÉS.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 687/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'explicar la situació actual
respecte de la resolució relativa als expedients del director
de l'Institut de Maó i l'obertura d'un nou expedient al
director de l'Institut de Marratxí.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de l’escrit RGE núm. 687/14, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats, per tal d’explicar la situació actual respecte de la
resolució relativa als expedients del director de l’institut de Maó
i l’obertura d’un nou expedient al director de l’institut de
Marratxí.

Per a la fixació de posicions dels grups parlamentaris, pel
Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta petició de compareixença va
ser a principis de 2014, les circumstàncies han canviat molt,
però pensam que ara més que mai, i quasi més que a principis
de 2014, aquesta petició està perfectament justificada, i ho està
més que quan es va registrar, insistesc, a principis de 2014 i
després dels esdeveniments succeïts. 

Quan la vàrem solAlicitar era per aclarir tota una sèrie de
temes, a veure si era possible amb la consellera davant, per què
es varen obrir, per exemple, expedients, segons el BOIB, a
quatre directors i després només es varen desenvolupar,
d’aquests quatre directors que varen sortir al BOIB, només es
varen desenvolupar tres expedients, coincidint que l’altre
director, que no es va desenvolupar l’expedient, que era de
l’IES de Ferreries era casualment un militant d’un partit que
donava suport al Partit Popular del municipi on es governava.

El motiu pel qual es varen obrir aquests quatre expedients va
ser votar contra el TIL en els seus instituts, tot i que havien
complit amb la seva obligació de preparar-lo i de dur-lo al
Consell Escolar. També ens agradaria saber per què a un altre
director que també va votar en contra del TIL, com va ser el
director d’Alaior, exdelegat del Partit Popular, no se li va obrir

aquest expedient? Per què a uns directors s’obri un expedient
per un fet concret i per què a un altre director pel mateix fet
objectiu no se li obre expedient i per què es va retirar del BOIB
el quart expedient?

Nosaltres sempre hem defensat que aquests expedients no
s’havien d’haver realitzat, simplement saber per què es tracta
diferent un institut o un altre. Nosaltres sempre vàrem defensar
que això era un qüestió política.

Uns expedients que varen dur una suspensió de, diguem, de
la feina i del sou com a directors i com a professors, després
varen haver de retornar cap enrere i varen dir que, davant el seu
recurs presentat, que només la suspensió podia ser de direcció
i no de professor i que, a més a més, només podia ser de deu a
quinze dies la de director, quan ja duia més de tres mesos. Es
varen haver d’incorporar a les escoles una vegada iniciat el curs
com a professors, actualment encara aquests professors no han
cobrat els sous que els corresponien en el moment del seu
expedient. 

Pels mitjans de comunicació es coneix, perquè la resolució
encara no està presentada públicament ni els afectats la tenen,
però a través dels mitjans de comunicació aquesta informació
que tenim, la deuen tenir de fa poc, és que la resolució dels
expedients era que no hi havia motius de sanció, que no hi havia
motius de sanció per haver votat en contra del TIL, i deien que
es podia votar en contra del TIL des de la llibertat de vot i des
dels seus coneixements com a professionals del contingut del
projecte i com a coneixedors dels seus alumnats. 

Però tot això no es va saber, sembla que ara la resolució li
han donat. Va passar el temps, el Tribunal de Justícia va anulAlar
el TIL i després va aplicar la seva suspensió durant el curs
2014-2015, hi va haver el cessament de la consellera Camps i es
va nomenar la consellera Riera, i una de les seves primeres
accions és reconèixer que aquests expedients han estat
paralitzats durant vuit mesos, tot i que afectaven tres directors
que no podien complir les seves funcions, i els arxiva. I durant
tot aquest temps no s’ha fet res per part de la conselleria més
que impedir l’evolució d’aquests expedients.

D’això algú ha de venir a donar explicacions, de per què
aquests expedients varen estar vuit mesos sense que ningú els
gestionàs. Per què ha estat tan fàcil tancar-los ara i tan
complicat el dia abans del cessament de la Sra. Camps?

Ha afectat professionals que encara, insistesc, no han cobrat
els sous que irregularment la conselleria els va retenir.

Hem de saber si hi ha hagut prevaricació en aquesta gestió,
els afectats estan convençuts que sí i posaran, segurament, una
demanda, ho han anunciat públicament, una demanda per
prevaricació, no sabem exactament a qui anirà dirigida, però el
que no és normal és que amb un canvi de polític s’arxivin uns
expedients que eren absolutament administratius i no tenien cap
caràcter polític, i varen ser arxivats d’una manera absolutament
ràpida.



1148 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 75 / 9 d'octubre del 2014 

 

Després, el tema de Marratxí, del director de Marratxí, que
encara podem intuir com se sap, com està. Dos expedients, un
per un tema d’impedir, teòricament, l’educació davant la vaga
indefinida, un altre per aplicar el reglament intern, sembla que
aquest d’aplicar el reglament intern es va arxivar perquè
l’instructor va dir que no hi havia causa punible, el primer
expedient que era, teòricament, per impedir l’educació en
moments de vaga indefinida no sabem si s’ha resolt o no s’ha
resolt. Ell continua sent en aquest moment director, de la
resolució sabem que no s’ha fet punible, però no ha arribat a la
persona afectada.

En definitiva, pens que som davant una situació
absolutament caòtica i irregular i diferenciada depenent de qui
eren els directors d’aquests instituts i de la seva militància
política, i pensam que aquesta compareixença encara està
absolutament en vigor, si no més, perquè crec que ara encara
s’han de donar més explicacions del perquè un canvi de titular
de la conselleria ha facilitat unes coses, i abans no eren tan
fàcils.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors diputats
i senyores diputades. Nosaltres abans de tot volíem celebrar que
els directors de Maó expedientats injustament l’any passat sí
que han rebut ja la resolució, finalment, d’arxiu de l’expedient,
tal com havia anunciat que passaria la nova consellera per
premsa fa uns dies.

Voldria dir a la Sra. Santiago que s’han fet malament les
coses fins al final, perquè no és lògic que els interessats
s’assabentin per la premsa abans que per la mateixa conselleria
d’aquells fets que els toquen tan de prop; bé, és que són els
primers interessats. No obstant això, aquesta resolució pensam
que dóna la raó als directors i a tots aquells que ens vam
pronunciar en contra d’un procediment disciplinari que
consideram que era exemplaritzant, és a dir, fet amb la intenció
de causar por i temor a la resta de directors de centres i docents
que es queixaven d’una normativa que trobaven antipedagògica,
i per tant era injust perquè només es van castigar uns i no altres
que havien fet el mateix, com la Sra. Santiago ja ha exposat
aquí. I també vam dir que eren polítics, perquè van ser utilitzats
per la consellera en el context d’una vaga. Però sobretot que
eren desproporcionats, perquè fins i tot els van prohibir
l’entrada als centres a l’inici del curs passat, ni tan sols per
desenvolupar la seva tasca docent, també com s’ha explicat, no
ja ni tan sols la de direcció, perquè a més els van tipificar unes
faltes com a molt greus.

També voldríem assenyalar aquí que, a més de donar-los ara
la raó, als directors, i donar-nos-la també a nosaltres i als grups
que ens havíem queixat, el que consideram és que aquesta
resolució també arriba tard, que arriba molt tard, perquè la
proposta de resolució de l’instructor, que recordaran que
rebaixava els plantejaments de l’inici, que de faltes molt greus
van passar dues a greus i una a lleu, i de sis mesos de suspensió
de direcció van passar a 15 i 10 dies, idò aquesta resolució o
aquesta proposta de resolució de l’instructor va romandre a un
calaix del director general de Planificació, Infraestructures i
Recursos Humans des del 10 de febrer fins ara. Açò és una
autèntica vergonya, quan a més els directors cada mes, cada un
d’ells i cada mes, han lliurat un escrit a l’administració per
demanar aquesta resolució de l’expedient. És a dir, en 14 mesos
que duim, que ha durat aquest expedient, 7 mesos són
d’instrucció, i els darrers 7 mesos són de calaix.

La resolució, per comentar aquí, diu per una part que aquesta
falta, a més, no està tipificada, i, per l’altra, que com que
l’acusació era que els directors no volien obeir les instruccions
del TIL i aquest ha estat anulAlat pel Tribunal Superior de
Justícia, que d’aquí que es pugui produir la resolució dels
recursos davant del Suprem ja hauran passat més dels 18 mesos
que segons la Llei de procediment administratiu hi ha per
respondre els expedients, i han decidit per tan arxivar el cas.
També s’indica que l’administració haurà de tornar tota aquella
part del salari que han deixat de percebre. Però jo em deman
també: i tot allò que aquests directors s’han gastat en advocats?,
qui els compensarà econòmicament? I després ja està
psicològicament com se’ls compensa, i socialment.

Nosaltres pensam que tot és molt trist i molt negatiu, en
aquest cas, com també ho és que ara els directors posaran una
demanda per prevaricació, efectivament, a la conselleria, unes
demandes, per tant, que seran penals als òrgans de
l’administració, i tenen tota la raó de posar-la, perquè aquí o es
va prevaricar al principi o s’ha prevaricat ara, açò és evident, i
el que és segur és que l’administració no pot explicar de cap
manera aquest retard de la resolució; podrà donar explicacions
de no sé què, podrà donar la culpa a l’instructor, que tal vegada
al final acabarà tenint la culpa l’instructor, però el que no pot
explicar de cap manera és aquest retard. De fet ja ho va admetre
la mateixa consellera Riera a la seva resolució de dia 1
d’octubre, quan va (...) i va assumir la competència per resoldre
els expedients disciplinaris per aquesta raó.

El nostre grup no entén, i així ho va manifestar a la
interpelAlació a la consellera en el ple de dimarts passat, com
després d’açò -tampoc no ho entén- la nova consellera hagi
mantingut en el càrrec de director general el Sr. Isern, malgrat
que és cert, o almanco les competències de recursos humans, sí
que han anat a parar a un altre director general, que és el Sr.
Deyà, el director d’universitats. Vam dir també el dimarts passat
que açò només s’explica si el Sr. Isern complia ordres de dalt,
que se l’hagi mantingut ara en el càrrec, i per tant no se’l
considera culpable d’aquesta dilació en el temps. Textualment
vam dir: “...perquè si no era així i es devia a la seva
incompetència o mala fe, no s’entén que vostè l’hagi mantingut
en el càrrec”, vam dir a la consellera; “en aquest parlament ens
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mereixem -li vam continuar dient- una explicació”, també li
vam demanar, “i els directors es mereixen una reparació i
disculpes, que encara no s’ha produït ni una cosa ni l’altra”. La
consellera no ens va contestar, vostès hi eren presents, però
supòs que en qualque moment del procés que ara iniciaran els
directors açò haurà de sortir i haurà de donar les explicacions
pertinents. 

Nosaltres anunciam que hem solAlicitat una compareixença
en aquesta comissió també perquè ho expliqui. Nosaltres tenim
prou vots i per tant ja ho farem, bé, ho hem registrat avui matí.

I també dic açò perquè he volgut revisar la compareixença
de la consellera Camps de dia 5 de juny de 2014. Hem de
recordar aquí que nosaltres vam presentar..., vostè va presentar,
o el Grup MÉS, la petició de compareixença de què avui
parlam, i nosaltres al mateix temps també en vam presentar una,
que la vam ja discutir, perquè teníem prou vots, dia 5 de juny de
2014; idò en aquella compareixença que nosaltres vam demanar,
que també havien demanat el febrer anterior, les paraules de la
consellera Camps varen ser: “No els puc dir res més del que ja
els he dit, que estan en tràmit administratiu”; açò el mes de
juny, i ara sabem que no, que no estaven en cap tràmit, que
estaven a un calaix! “També els torn dir que aquesta consellera
no intervendrà de cap manera per forçar un procediment
administratiu que segueix el seu curs”; per sort la consellera
Riera no pensava igual que la consellera anterior i ara ha arxivat
el cas. També ens va dir que els expedients seguien el seu curs
administratiu, que no depenia d’ella sinó de l’instructor, va
arribar a dir. Ho recordarà tothom, perquè nosaltres vam
presentar una dotzena llarga d’iniciatives que han portat aquí,
nosaltres i el Grup MÉS, i ens deia que havia de deixar fer feina
als tècnics, i que les nostres demandes de celeritat i d’arxiu no
feien més que mal als directors, i açò mai no ens va explicar què
significava, però ara pensam que el que significava era que
continuaven al calaix.

Ens va arribar a retreure els expedients per motius laborals
que s’havien obert en temps del pacte, que aquests sí que
estaven ben tipificats, perquè aquests resulta que ni s’han pogut
tipificar, però aquells sí que estaven tipificats, perquè jo vaig fer
una pregunta i em va contestar la conselleria: per danys greus a
locals, materials o documents, per pertorbació del servei, per
desconsideració, per falta de producció... Totes eren
tipificacions que s’havien fet en aquells expedients. Res a veure
amb aquests que no s’han pogut ni tipificar. Amb açò
comparava, per tant, els expedients, que trob horribles, perquè
avui no continuaré en l’error, els comparava amb els dels
directors que ara mateix aquesta resolució, com dic, s’arxiva per
absència de tipificitat dels fets, després de 14 mesos, senyores
i senyors diputats, 14 mesos en els quals hem vist com es
proposaven provisionalment diverses tipificacions, a més, unes
a l’inici, unes altres el mes d’octubre.

En definitiva, pensam que la consellera d’Educació ha de
venir, de venir novament a aquesta comissió per explicar-nos el
canvi d’actitud en relació amb aquests expedients, ja que no ens
va contestar a la interpelAlació.

Evidentment, en el cas que aquesta no sigui aprovada pels
vots del Grup Popular, com ha passat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

(...), ja els he anunciat que haurà de venir igual perquè
nosaltres sí que n’hem presentada una. I res més, per tant, si se
m’ha acabat el temps.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel 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. Una prova més que aquest grup
parlamentari Popular fa feina i fa la feina ben feta és que quan
entra una proposició no de llei, una moció, una compareixença,
etc., qualsevol membre es posa -o almanco puc parlar per jo- es
posa en contacte amb la societat civil, amb la societat civil que
ens conta exactament..., amb la societat civil o amb les persones
que en aquest cas saben del tema, perquè ens puguin donar
resposta de si de veritat es necessita una proposta o no es
necessita una proposta.

Això és vera que du molta feina i moltes cridades de telèfon
per saber la realitat, el que de veritat passa en els centres
educatius. Du molta feina, has de conèixer molts de professors,
has de parlar amb molts de directors, has de parlar amb moltes
persones expertes en educació, però després pots votar en
consciència, i això és el que feim o almenys aquí, a la part
d’educació, és el que es fa. És vera que du molta feina, torn
repetir, i a vegades és molt més fàcil utilitzar la demagògia i la
hipòtesi, com s’utilitza moltíssim en aquesta comissió
d’Educació, però aquí tenen una diputada que ha fet molta feina
dins el món educatiu, dins el món sindical, fins i tot ha defensat
moltíssima gent amb expedients disciplinaris; els puc dir que
fins i tot qualcun d’aquests expedients han arribat al Tribunal
Superior de Justícia, i amb mesures cautelars que prohibien a
aquesta persona fer feina, perquè li prohibien accedir al llistat
d’interins... Per tant, d’expedients, n’hem vist de tot color,
expedients se n’han vist de tot color.

De totes maneres els he de dir que la Conselleria
d’Educació, la consellera d’Educació, la Sra. Núria Riera, va
anunciar l’arxiu dels expedients disciplinaris oberts a tres
directors dels instituts de Maó a principi d’aquest mes, decisió
que es va prendre a proposta dels informes jurídics de la
Conselleria d’Educació, i va rebutjar que haguessin estat aturats
els processos des del febrer. Si fins ara els expedients oberts als
tres directors de Maó no s’havia decidit arxivar-los, va dir ella,
era perquè no s’havia acabat la seva tramitació, i si s’ha adoptat
aquesta decisió és seguint els criteris del servei jurídic, no és
una decisió discrecional.
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En definitiva i en conclusió, solAlicitar la personificació per
un tema que està ja superat i que respon a l’àmbit administratiu,
per tant l’arxiu d’aquests expedients respon a la proposta dels
informes i dels expedients elaborats, no és una decisió
discrecional, sinó que s’adopta després d’un procés
administratiu que ja s’ha conclòs, per la qual cosa no existeix
cap motiu per solAlicitar aquesta personificació, i per això
votarem en contra d’aquesta proposició del Grup Parlamentari
MÉS.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Per tant passam a la votació de
l’escrit RGE núm. 686/14.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Per tant es rebutja solAlicitar la compareixença de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats per tal d’explicar
la situació actual respecte de la resolució relativa als expedients
del director de l’institut de Maó i l’obertura d’un nou expedient
al director de l’institut de Marratxí.

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