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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?

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí presidenta, Biel Martí substitueix Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, presidenta, Antònia Vallès substitueix Cati Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Idò, passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 6737 i 7523/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6737/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a organització d'actes
institucionals per commemorar els efectes de la Guerra de
Successió i dels Decrets de Nova Planta a Mallorca, Eivissa
i Formentera.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 6737/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
organització d’actes institucionals per commemorar els efectes
de la Guerra de Successió i dels Decrets de Nova Planta a
Mallorca, Eivissa i Formentera, té la paraula l’Hble. Diputada
Esperança Marí i Mayans, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta, bon vespre a tothom. La Guerra de
Successió del 1707 al 1715 va enfrontar Carles d’Àustria i Felip
de Borbó, futur Felip V, com a candidats a ostentar la Corona
espanyola. Va acabar amb la liquidació de totes les institucions
d’autogovern de la Corona catalanoaragonesa, allà on s’incloïa
el Regne de Mallorca.

El pretenen Carles d’Àustria era partidari, d’acord amb la
seva procedència i segons això que ara en diríem, cultura
política, de mantenir una monarquia confederal, formada per
diversos estats, per diversos països, cada un dels quals
mantendria la seva personalitat pròpia i les seves institucions.
Felip d’Anjou de la casa francesa de Borbó, també segons el seu
origen i cultura política, era partidari de fer de la Corona
espanyola una còpia de la francesa. Es tractava de forjar una
corona que de facto s’acabàs convertint en un sol país, per això
totes les institucions d’autogovern li suposaven una nosa, com
suposaven una nosa la pluralitat de llengües i també la pluralitat
de cultures, o també la diversitat en el dret propi de cada país,
o el sentiment de pertinença a la pròpia nació.

Felip de Borbó, Felip V, va ser el primer que va intentar
convertir Espanya en una nació, cosa que, com ha quedat ben
demostrat, no s’ha aconseguit fins el dia d’avui. Felip V volia
fer entrar el clau per la cabota, com encara avui dia n’hi ha que
ho volen fer, però eren dues concepcions diferents de construir
un estat. La pluralitat nacional però no s’elimina amb

conquestes, ni amb imposicions, ni amb lleis, existeix i prou i si
se l’intenta tapar, al final s’acaba manifestant més tard o més
prompte, d’una manera o una altra, senzillament perquè hi és.

Felip V va guanyar la Guerra de Successió, una guerra que
d’altra banda va implicar més de mitja Europa, segons alguns
analistes va ser la Primera Guerra Mundial, com a mínim va ser
la primera veritable guerra mundial amb França, amb Castella
amb Anglaterra i Holanda amb l’antiga Corona
catalanoaragonesa, dins els quals com ja hem dit hi havia el
Regne de Mallorca.

Fins el Decret de Nova Plana, una afortunada consideració
d’Albert Sánchez Piñol, crec que és interessant la consideració
que fa, diu: el concepte d’Espanya fins al moment d’aquesta
guerra, havia estat usat com un mur de contenció per evitar
l’expansionisme de Castella. A partir dels decrets però de nova
planta, s’actualitza i es fa sinònim Espanya i Castella, es perd
per tant el sentit que era Espanya i passa a ser una extensió
imperialista de Castella i així fins avui dia.

Menorca durant el segle XVIII s’ho va passar prou millor
que la resta de les Illes Balears, sota l’aixopluc de la Corona
britànica, va crear la seva primera cambra de comerç, va
mantenir la literatura en llengua catalana, amb un autor tan
destacat com Joan Ramis, va gaudir d’una eclosió neoclàssica
i va gaudir d’una prosperitat que contrastava radicalment amb
la situació de la resta de les Balears. Recordem que per exemple
a Eivissa popularment els anys que encapçalaran aquest segle
XVIII són coneguts com els anys de la fam.

La victòria de Felip V de Borbó suposà idò la pèrdua de les
institucions d’autogovern de les illes de Mallorca, Eivissa i
Formentera, tenint en compte que aquestes tres illes Balears
varen ser ocupades per les tropes felipistes durant el mes de
juliol del 1715, passat molt poc temps abans de la promulgació
del Decret de Nova Planta per a aquestes illes, que va ser
promulgat un 28 de novembre del mateix 1715. Abans artillers
mallorquins i eivissencs, prou ben documentats, havien
participat en la defensa de Barcelona i havien caigut davant les
tropes felipistes l’11 de setembre de 1714.

De l’entronització de Felip V i amb ell de la casa dels
Borbons a la Corona d’Espanya, en va sortir com no podia ser
d’altra manera, un estat fortament centralitzat, construït d’acord
amb el model francès, amb totes les conseqüències que se’n
deriven d’aquesta centralització. Les principals fonts de riquesa
de Mallorca i de les illes Pitiüses, que havien estat en mans de
les institucions pròpies d’autogovern, passaren a la Corona
d’Espanya. El saqueig de Bankia amb les targetes negres, fa
ganes de riure devora el botí de guerra que es va produir el 1715
i següents. Com a exemple, el cas d’Eivissa i Formentera, les
salines, principal font de riquesa durant segles i segles, varen ser
incautades pel rei i deixaren de pertànyer al poble de les
Pitiüses. Recordem que les salines eren l’única font d’indústria
per a les illes d’Eivissa i Formentera. Es liquiden les
institucions i feren veure que deixaven el dret civil, tot i que el
cavaller d’Asphelt, l’invasor de Mallorca, deixava ben clar, com
també...

(Interrupció de la intervenció a causa del micròfon)
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Si voleu, repetim allò de les salines, perquè no diguin que no
està repetit. Partim amb les salines?

Bé iniciam la defensa d’aquesta proposició no de llei i
recordarem els que hi estàvem, les conseqüències dels decrets
de nova planta i les conseqüències directes que van tenir damunt
les illes d’Eivissa i Formentera, quan les salines varen ser
incautades com a botí de guerra el 1715 i que varen continuar
amb la liquidació de la resta d’institucions. Recordar que fins
avui dia el Decret de Nova Plana, el qual, com va dir el mateix
Felip V de Borbó va dir que havien estat “por justo derecho de
conquista” i que per tant, aquells territoris eren i passaven a ser
un poble conquistat. Recordar que aquest decret i aquestes
paraules no s’han derogat fins avui dia.

L’any 2015 per tant, es compliran 300 anys de la pèrdua
d’aquestes institucions històriques, de formes d’autogovern de
la Corona catalanoaragonesa i del Regne de Mallorca. I per tant,
de la imposició que comença en aquell moment per part dels
que van guanyar, del “derecho” que tenien de conquesta dels
principals trets d’identitat. Recordar una mica les frases que
deia Nebrija, que va dir que “el vencedor impone sus
costumbres al vencido y entre ellas su lengua”. La llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, va passar a ser bandejada,
va ser prohibida i s’imposà en totes les activitats públiques i
oficials, també posteriorment a l’ensenyament, la llengua
castellana.

Per això, per recuperar aquesta memòria històrica, per
conèixer el nostre passat, per saber on som i també per tant, per
conèixer la nostra història, aquesta història que comença en el
segle XVIII, consideram que el Govern de les Illes Balears s’ha
d’implicar d’una manera activa a l’hora de recordar aquests 300
anys de la caiguda de Mallorca, d’Eivissa i Formentera en
aquest fet històric. Pens que s’haurien d’organitzar, s’haurien de
commemorar aquests fets, a través d’actes de divulgació sobre
els efectes del Decret de Nova Plana i les conseqüències que va
tenir damunt la història d’aquestes illes. Pens que s’hauria de
donar suport també a la Universitat, perquè pogués estudiar i
pogués aprofundir totes les conseqüències des del punt de vista
històric i social d’aquests fets.

Per tant, crec que s’han de promoure tot tipus d’activitats a
cada una de les illes, òbviament en colAlaboració amb les
competències de cultura que tenen els consells insulars, per
recordar, celebrar, estudiar aquest esdeveniment.

Així mateix i acab, pens que és molt important que el
Parlament exigeixi la derogació del Decret de Nova Planta
perquè es va fer, consideram, damunt un fonament del dret que
no hauria i que no ha de ser legítim. Per tant, crec que la força
no ha d’estar mai per damunt de la llei i per tant tocaria que es
derogàs allò que se’ns va imposar de forma militar i de forma
d’imposició directa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari MÉS 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, bones tardes a tots i a totes. La
proposició no de llei que ens presenta el Grup Socialista i que
ha defensat la Sra. Marí, és, bàsicament, commemorar un fet
històric i en aquests moments jo crec que té una transcendència
més especial per tot el que succeeix a Catalunya, però si el
poguéssim extreure del que succeeix a Catalunya, seria realment
commemorar un fet històric que ha succeït a la història
d’aquestes illes, d’aquesta terra. Un fet històric el qual, com
qualsevol altre fet històric, ha influït en el futur després de
succeir aquest fet històric.

Vostè ha fet una referència molt clar, en aquell moment es
debatia en camp de batalla, perquè es feia poca política i es feia
camp de batalla, es debatia un model d’estat més centralitzat
que ens venia de la Corona del Regne de França, que encara ara
és un model molt centralitzat i els francesos s’hi troben molt a
gust i el suporten. I un model que era, podríem dir, més federal,
el que ara podríem entendre com a un model més federal, que
els propis Reis Catòlics es varen adonar que no podien imposar,
perquè els Reis Catòlics unifiquen la Corona però no els regnes
i els manté, unifica la Corona, amb un únic rei, però respecta la
diversitat dels regnes d’Espanya. Per tant, la corona recau
damunt el Rei de Castella, però era el Rei de Castella i el Rei de
Castella, per entrar en territori català, havia de demanar
autorització a la Generalitat catalana. Vull dir que teníem aquest
model federal.

Quan hi ha aquesta batalla de successió de la corona, hi ha
un debat o uns models diferents. Guanya, per batalla, per temes
militars, guanya Felip V i per tant, entram en un procés de
model més centralitzat en què les conseqüències perduren en els
segles. Això és un fet històric, com de vegades es commemoren
altres fets històrics, i jo crec que no hi ha d’haver cap problema
per poder donar el vot afirmatiu per part de tots els grups
parlamentaris als punts 2, 3 i 4. El Parlament de les Illes
Balears, conjuntament amb els consells, la Universitat i per ell
mateix, pugui commemorar aquest fet històric. Commemorar no
significa celebrar, simplement és reconèixer, perquè no
celebram res, sinó recordar un fet històric.

Es recorden fets històrics contínuament en el conjunt de
l’Estat espanyol. Jo record que els 500 anys de la conquesta o
del descobriment d’Amèrica per part de Cristóbal Colón, es va
commemorar fins i tot amb una Expo Universal, la de 1992.
S’ha commemorat la creació de la Guàrdia Civil. S’han
commemorat centenars i centenars de fets històrics i s’aprofita
una data significativa, als 5 anys, als 10, als 25, als 50, als 100,
als 200 o als 300. També passa el mateix amb personatges
històrics, amb el seu naixement o la seva defunció, etcètera.
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Aquí commemoram un fet que va modificar el futur del
territori de les Illes Balears, més especialment l’illa d’Eivissa i
el Regne de Mallorca, que va afectar la capacitat de decidir
d’aquell moment. Es va abolir el Gran i General Consell, es va
abolir l’Audiència, es varen abolir diversos fòrums, es va abolir
el dret públic, no el dret privat, i d’aquesta no abolició del dret
privat encara tenim drets diferenciats en relació amb l’Estat
espanyol. Es varen substituir els representants populars en els
ajuntaments, els quals eren denominats els homes honorables,
o els homes honrats, pels regidors, aquesta arrel de regne,
perquè eren els representants del regne en els ajuntaments. Al
cap i a la fi, se varen modificar les institucions en aquell
moment del territori de Mallorca, del Regne de Mallorca i de
l’illa d’Eivissa.

Per tant, nosaltres als punts 2, 3 i 4 els donarem el nostre
suport. Hem donat suport aquí a altres commemoracions
històriques i no tenim cap motiu ...

En relació al punt 1, vostè fa referència que “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a organitzar actes
solemnes de commemoració dels 300 anys de la pèrdua de la
nostra identitat política.” Jo aquest concepte d’identitat política
no sé a què es pot referir; jo pens que la identitat política d’un
poble és diversa, és plural i no hi ha una única identitat. Per tant,
jo ho substituiria per, si li sembla bé, “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a organitzar durant
l’any 2015 actes de commemoració del que va suposar el Decret
de Nova Planta i especialment la pèrdua de les institucions
pròpies del Regne de Mallorca i de l’illa d’Eivissa.” Perquè em
sembla que la identitat política és diversa i és plural i va
continuar així, perquè, de fet, ni el Decret de Nova Planta va
aconseguir que part d’aquesta identitat cultural, com era el
català, pogués desaparèixer, perquè la gent ha continuat parlant
el català a casa seva i a altres indrets.

I després m’agradaria valorar, després d’escoltar l’exposició
del Partit Popular, el cinquè, el darrer punt, per veure si podem
arribar a algun tipus d’acord, perquè jo entenc..., amb la primera
part puc estar-hi d’acord, que crec que cada vegada més els
parlaments democràtics han d’intentar deslegitimitzar lleis que
no han estat democràtiques, vostè ara parla del Decret de Nova
Planta, podríem parlar també del Foro de los Españoles i
d’altres temes, alguns han estat abolits, altres simplement no
han estat abolits institucionalment i sempre són fets històrics.
Però per al Grup Parlamentari MÉS, la segona part d’aquest
punt nosaltres no volem lligar el tema del dret a decidir que
tenen els pobles a cap tipus de decret de fa 300 anys o a cap
tipus de fet històric lligat a... 300 anys enrere o 400 o 500.
Pensam que el dret a decidir dels pobles és independent de la
història que puguin tenir o no tenir.

Per tant, m’agradaria..., després d’escoltar l’exposició del
Partit Popular, dos minuts, per arribar a un acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel 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, senyores i senyors diputats. Per
respondre al punt 1, dir que hi votarem en contra, perquè el
Govern de les Illes Balears, des de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats ja té previst actes commemoratius per a
l’any 2015, que corresponen a les celebracions de l’Arxiduc
Lluís Salvador, al centenari de la seva mort, i a l’any Ramon
Llull en el setè centenari de la seva mort.

Per respondre al punt 2, recordar-los que també hi votarem
en contra, perquè els hem de recordar que el coneixement de la
nostra història està inclòs al currículum educatiu des de
Primària fins al Batxillerat.

Pel que fa al punt 3, també hi votarem que no, per considerar
que la Universitat de les Illes Balears té autonomia financera i
de gestió per dur endavant les prioritats que fitxi ella mateixa a
cada moment.

Per respondre al punt 4, que també hi votarem que no,
recordar-los que el Govern de les Illes Balears i tots els consells
insulars estan coordinats en matèria de cultura.

I finalment, per respondre al punt 5, recordar-los el punt 3 de
la disposició derogatòria de la Constitució Espanyola del 1978,
on diu textualment: “Així mateix queden derogades totes les
disposicions que s’oposin al que estableix aquesta constitució”.
Per tant, entenem que no és necessari que el Decret de Nova
Planta sigui derogat, anulAlat i revocat emparant-nos en aquest
punt 3 de la disposició derogatòria de la Constitució Espanyola
de 1978.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té vostè la paraula per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Una sèrie d’observacions a la
portaveu del Grup MÉS, la Sra. Santiago, dir que, és clar, el
punt que reivindica el coneixement de la història no és
senzillament per un coneixement pur per ell mateix, sinó que
quan un demana que es revisi la història es fa senzillament
perquè creu que la història té una projecció de futur. Per tant, és
des d’aquesta perspectiva allà on s’emmarcaria aquest concepte
de revisió de la història. 
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I després, no és tampoc commemorar per commemorar, és
que si no tampoc de vegades, o normalment, no s’entén el
present i per tant, difícilment es pot entendre el futur. Posant un
exemple, quan parlam de la llengua catalana i quan en parlam
sovint que és una llengua que necessita unes mesures de
discriminació positiva, aquestes mesures de discriminació
positiva són per alguna cosa, són perquè som dins un marc
històric i que a qualque moment aquesta llengua no ha tengut la
consideració que possiblement han tengut altres. Per això aquí
es demanen mesures de discriminació positiva. Per tant, si no es
coneix aquesta història, difícilment es poden aplicar i es pot
entendre per què de vegades es demanen aquestes qüestions.

Després, crec que, en general, de la resposta que ha dit el
Grup Popular, voldria entendre que per tant, si s’ha votat a tot
que no és perquè o bé no tenim un Institut d’Estudis Baleàrics,
no tenim tampoc una secció de cultura, aquest govern no té una
secció de cultura, perquè si un fet de la importància d’aquest no
és mereix ni un sol acte, crec que és completament..., no ho sé,
comparable a tota aquesta gent que és incapaç d’haver
reconegut o d’haver... d’alguna manera..., no ho sé, no té
vergonya per no conèixer, no voler divulgar, no voler transmetre
la història d’aquest poble. 

Per tant, crec que l’única paraula que se m’ocorre és la
vergonya infinita per tota aquella gent que durant anys ha
intentat tornar la dignitat i el respecte per la història, pel
coneixement d’aquestes illes i que es troba amb un govern que
està ancorat allà amb l’estultícia contínua de no reconèixer la
història i la cultura d’aquestes illes. I per tant, crec que
senzillament és una qüestió ideològica que no... que quan parlen
d’autonomia no saben què vol dir la paraula autonomia, quan
parlen que la llengua oficial, juntament amb el castellà, no
saben què vol dir llengua oficial, etc.

Pens que és una situació de submissió i que aquesta condició
de submissió d’aquest Govern de les Illes Balears la patim ara,
perquè aquesta submissió, aquest acotar el cap contínuament
que parteix d’un fet històric s’ha mantingut i que és manté
actualment amb un govern que manté aquesta actitud submisa
davant el decalatge fiscal, davant una situació de discriminació
fiscal terrible cap a aquestes illes i que és incapaç de defensar i
de lluitar perquè les Illes Balears tenguin com a mínim un tracte
igual a la resta dels ciutadans de l’Estat espanyol.

Per tant, entenem que aquesta arrel d’agenollar-se davant
l’Estat parteix del 1715 i que té una línia de continuació que va
fins a avui en dia. Crec que s’hauria de recuperar una mica més
d’orgull de pertànyer i de pertinença a les Illes Balears i que
aquest orgull de pertinença a les Illes Balears...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Marí,...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

...faria que també es reivindicàs...

LA SRA. PRESIDENTA:

...un poquet de silenci a la sala, per favor. Perdoni, Sra.
Marí, pot continuar.

LA SRA. MARI I MAYANS:

Repetesc, el sentiment de pertinença a les Illes Balears faria
que també hi hagués una actitud més reivindicativa d’allò que
es mereixen les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sra. Marí, no m’ha aclarit si acceptava les
aportacions de la Sra. Santiago.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, perdó, s’acceptaria l’esmena que s’ha fet al punt 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, faríem votació separada...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No, votaríem en bloc els cinc punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem votar els cinc punts, d’acord.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 6737/14.

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.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7523/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a assessors de formació
permanent en educació infantil.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7523/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assessors de
formació permanent en educació infantil. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez, per un temps
màxim de deu minuts.
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 LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei versa
sobre dos temes que consideram de cabdal importància en el
sistema educatiu: l’educació infantil cada vegada més
reconeguda com a una educació necessària i també
compensadora de desigualtats socials i la formació del
professorat. La formació del professorat i la tasca d’assessories
és fonamental realment per millorar la qualitat del sistema
educatiu. 

Fer front als reptes actuals i promoure la innovació
pedagògica és un dels objectius que ha de tenir aquesta
formació del professorat, ha de tenir..., mentre els professors
són a les aules han de tenir estructures per poder-los organitzar
cursos, organitzar formació, noves tecnologies, instruments
pedagògics nous, material específic, etc. I l’etapa d’Infantil no
pot quedar fora d’aquesta necessària actualització i
modernització del sistema tot i que encara no sigui una edat
d’obligació d’escolarització obligatòria.

Enfora, però, d’entendre la importància de l’educació
infantil i de la formació, però en cas sobretot de l’educació
infantil com fan altres governs que tenen uns resultats educatius
molt més bons, donar molta importància a l’educació infantil,
el Govern de les Illes Balears actua a contracorrent, en sentit
contrari d’allò que ens diuen cada vegada més els experts en
educació tant a la universitat com els que hi treballen cada dia
en la pràctica.

Amb el Decret Llei 5/2012, de l’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma a les Illes Balears, l’assessoria d’educació infantil va
desaparèixer a tots els centres CEP, amb l’excepció de Palma
que acull totes aquestes assessories. 

Amb aquest decret esmentat la composició dels CEP de
Menorca i d’Eivissa va quedar només amb quatre assessories:
Primària, Secundària, Llengües Estrangeres i TIC. Abans
aquesta atenció primària, aquesta formació i especialització en
temes d’educació infantil en tenia dues, almanco a Menorca hi
havia de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys. Això va desaparèixer.

Si vostès miren les resolucions d’Educació de l’any 2007, de
l’any 2009, de l’any 2010 sempre hi ha l’assessoria infantil,
sempre existeix aquesta assessoria infantil. A la darrera
convocatòria del director general d’Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat de l’11 de juny del 2012, per la qual
s’aprova la convocatòria pública per cobrir en comissió de
serveis places d’assessors de formació permanent en els centres
de professorat, ja va sortir d’aquesta manera, sense assessor
infantil. I ara ha sortit de la mateixa manera per al curs 2014-
2015.

Això, vostès ho poden veure, a la convocatòria publicada a
la CAIB, ara ja resolta, en la qual no costa la formació
permanent per a infantil, per a educació infantil de 0 a 6 sis anys
per al curs 2014-2015. Això està publicat al BOIB de 10 de
juliol de 2014, és a dir, prou recent. 

Vostès podran veure que al CEP de Palma Jaume Cañellas,
en el cas d’educació infantil, 1 plaça; a primària, 2: secundària,
2 places; estrangeres, 2 places; tecnologia de la informació i
comunicació, 2 places, i formació professional, 1 plaça. Al CEP
d’Inca ja no hi figura l’educació infantil, només primària,
secundària, estrangeres i comunicació amb 1 plaça; al de
Manacor, igual que al d’Inca, primària, secundària, estrangeres,
informació i comunicació, 1 plaça; el de Menorca, primària,
secundària, estrangeres i comunicació, 1 plaça; a Eivissa,
primària, secundària, estrangeres i informació i comunicació, 1
plaça; a Formentera just primària, 1 plaça. Per tant, ja duim des
de l’any 2012 que aquesta formació, aquestes persones que
preparen, organitzen, gestionen el tema de la formació i la
innovació per a educació infantil ha desaparegut.

S’ha de dir que segons a quina illa es va intentar que
l’impacte d’aquesta reducció fos menor i així a Menorca per
evitar aquests perjudicis d’aquesta decisió que afectava
educació infantil, assessoria de primària que també... per temes
personals havia estat assessora d’infantil, va organitzar algunes
activitats adreçades a aquest colAlectiu, però això no és una
solució, l’administració pública no pot dependre de voluntats de
funcionaris, no pot dependre d’experiències anteriors dels
funcionaris, sinó que ha de donar una certa garantia, ha de donar
no una certa garantia, ha de donar una garantia de bon
funcionament.

Ara, en aquest moment, tenim una situació de desigualtat a
les illes, a Palma n’hi ha, a la resta de les illes no n’hi ha i a més
a més a Palma també està reduïda.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari MÉS presenta
aquesta proposició no de llei i insta el Govern a recuperar la
figura de l’assessor en educació infantil o en un cas transitori
unificar infantil i primària en una sola assessoria, amb
designació de funcions per als dos nivells i una millor dotació.

La proposició en concret és: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar la figura
de l’assessor de formació permanent en educació infantil als
centres de professorat de les Illes Balears”.

En qualsevol cas, també estaríem disposats a arribar a un
acord perquè entenem que hi ha d’haver algú que pensi,
recursos humans que pensin en el tema de l’educació infantil,
cada vegada més necessària i cada vegada reconeguda per tots
els experts i per l’experiència en si, d’una importància vital per
a una educació ja obligatòria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de
deu minuts.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 76 / 16 d'octubre del 2014 1159

 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Socialista
avançam que donarem suport a la proposició no de llei del Grup
MÉS perquè compartim totalment el plantejament d’aquesta
iniciativa que debatem avui capvespre, un debat que pot servir
també per posar damunt la taula dues qüestions que són
importants: d’una banda, el tractament que han rebut els CEP de
les Illes Balears des que governa el Partit Popular i també el
tractament que ha rebut educació infantil.

No fa massa setmanes, crec que era dia 2 d’octubre
concretament, ja vàrem tenir ocasió de parlar en aquesta
mateixa comissió dels retrocessos que havia patit l’educació
infantil des de 2011 i per aquest motiu tampoc no m’estendré
massa en la meva intervenció en aquest punt.

Només vull insistir en la poca importància que trobam que
li dóna el Partit Popular, que no considera que educació infantil
sigui una etapa educativa, sinó assistencial. És per aquest motiu
que en el moment de disminuir el nombre d’assessors dels CEP
es posa en evidència clarament aquests interessos en matèria
educativa i es pot palpar quins són els interessos del Partit
Popular en aquesta matèria, posant l’exemple de Menorca, que
surt també en l’exposició de motius, de 10 assessors que hi
havia es passa a 4, que és el mínim que diu el decret llei de
mesures d’estalvi.

Fixin-se vostès, però, en quines especialitats són les que
desapareixen: no en queda cap d’infantil que com s’ha dit aquí
n’hi havia dues, una de primer cicle i una de segon cicle; no
queda FP, ni atenció a la diversitat. Queden, de TIC, n’hi havia
dues, en queda una, una de primària, una de secundària i una de
llengües estrangeres. A Eivissa passa una cosa semblant: també
desapareix l’assessor d’FP, el d’infantil, un de secundària en
aquest cas i el d’atenció a la diversitat.

Per tant, el que veim és que en queda una de primària ara,
una de secundària, una de llengües estrangeres i una de TIC. És
a dir, es veu que infantil, atenció a la diversitat i FP són
especialitats educatives, la formació de les quals es veu que no
interessa al Partit Popular, no interessa, sobretot atenció a la
diversitat ni infantil ni FP, i açò que FP se suposa que és un dels
programes estrella i s’ha d’implementar l’FP dual i l’FP bàsica,
i ací per tant, és una manera de demostrar quines són les
prioritats o també de veure que es diuen unes coses i en realitat
se’n fan unes altres, que no basten... nosaltres pensam que no
basten les paraules, que l’important són els fets i en aquest cas
es demostra amb els fets què és el que interessa i què és el que
no interessa.

En el CEP de Menorca, com hem dit, hi havia dos assessors
d’infantil, un de 0 a 3 i un altre de 3 a 6 i pot ser realment es
podria haver quedat amb un, si es va a estalviar, bé, però deixem
educació infantil, encara que es reuneixi amb un assessor només
en lloc de amb dos. Com ha passat amb el TIC, n’hi havia dos
de TIC i ara en queda un, doncs també hagués estat un sistema,
però no, ara ha quedat absolutament laminat.

Tal com vàrem dir fa dues setmanes i tal com estava
muntada l’educació primerenca tenia un sentit, tenia una missió
o missions importants a complir, a part de posar unes bases
sòlides per a un futur aprenentatge en tots els àmbits del

desenvolupament dels infants, socioemocional, cognitiu, motor,
també n’hi havia un altre que era diluir les desigualtats de
partida, i una segona que era detectar, de manera molt incipient,
també possibles problemes en la maduració dels infants i açò és
imprescindible, és molt important per al futur, perquè té les
seves conseqüències posteriors, tant en l’èxit escolar com en el
fracàs escolar.

Per tant, en aquesta darrera missió hi havia uns equips
d’atenció primerenca, però sens dubte els problemes, qui els
detecta primer són els mestres i professors, els que detecten
aquests problemes de maduresa del fillet o del
desenvolupament, perquè és el que està en contacte estret amb
la classe i per tant, hauria d’estar preparat per açò. 

Per açò és important que hi hagi un assessor de formació en
el CEP per a aquesta etapa educativa i per facilitar aquesta tasca
al professorat. Però es veu que per disminuir el dèficit es va
considerar imprescindible la disminució d’aquests professionals,
però d’altres assessors no, eh? O sigui, s’han disminuït alguns
assessors, d’aquests, però d’altres assessors no; s’han disminuït
assessors per a formació de professorat i molt substancialment
en tots els CEP, però... no deu semblar o deu semblar que són
més importants altres tipus d’assessors, per exemple, tenim
assessors que canvien de matèria, una vegada assessoren
administracions públiques, l’endemà educació, l’endemà tornen
a assessorar administracions públiques o tenim assessors a la
Delegació d’Educació de Menorca, no han disminuït, crec que
n’ha disminuït un en els quatre anys, però els altres no, però es
veu que aquests per formar professorat sí que són una despesa
que no ens podem permetre actualment. I si és en educació
infantil encara duen pensar que fa manco falta, vull dir, que
encara la podem permetre menys. 

La Sra. Aguiló va dir la setmana passada, record, quan
parlàvem d’educació infantil que ara havíem de veure què es
podia afrontar i que no es podia afrontar, i està clar, es veu que
educació infantil és una de les qüestions que no es pot o no es
vol afrontar. 

Bé, nosaltres pensam que una de les bases d’una educació de
qualitat s’ha d’assentar justament sobre la formació del
professorat, tant la formació inicial, evidentment, com també la
formació permanent, per açò són tan importants els CEP. Per
açò, nosaltres pensam que aquest és també un bon moment i un
bon motiu per tornar a parlar i tornar a reivindicar la tasca
realitzada per l’antic CEP de Menorca. 

El CEP de Menorca, com vostès saben ha estat desmantellat
fa un mes, era molt reconegut pels mestres i els professors de la
nostra illa i pot ser per aquest motiu, perquè el Partit Popular
s’ha dedicat tota la legislatura a desmuntar justament tot allò
que funcionava i a muntar quimeres que no han funcionat mai,
que aquest estiu, com hem dit, a les proves de selecció tot
l’equip va ser substituït per altres persones. D’un buf
l’experiència i el coneixement de tants d’any se’n va anar en
orris. 
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Per a nosaltres és important definir-nos, per tant, amb
aquesta proposició no de llei perquè justament ha estat un tema
que ha tocat molt el sector educatiu de Menorca.

I jo ara voldria acabar llegint un fragment d’una editorial,
que va sortir justament al Diari Menorca que parlava
d’educació i d’educació infantil i era de l’any 2012, i ho llegiré
perquè sembla que està escrit per a avui, i diu: “La experiencia
y el conocimiento acumulados durante varias décadas tienen
un enorme valor y éste debe servir especialmente en un
momento en que la primera infancia está padeciendo las
consecuencias de la penuria económica sin que ello trascienda,
sin embargo, la administración no puede ignorar la realidad
y debe proteger a los más indefensos. Atender las necesidades
de la infancia es una prioridad que no puede obviarse”.

Per tant, vostès veuen que justament s’actua de manera
contrària del que aconsellava aquesta editorial d’un diari que no
es pot dir que sigui de caire molt d’esquerres, que diguem.
Evidentment, l’administració d’aquesta comunitat autònoma
veim que sí ignora la realitat, que no protegeix els més
indefensos i que no atén les seves necessitats, i les mostres són
ben clares. Encara, bé, supòs que sortirà, no sabem si sortirà la
convocatòria d’escoles infantils de 2013 a 2014, ara han sortit
els mòduls per plaça que no arriben a 600 euros, han pujat justs
uns quants d’euros més que l’any passat, però pensam...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, Sra. Presidenta, perdó, ... que hem passat de 4.000 euros
a 470.

No es forma professorat, per tant, en educació infantil,
l’Estat no, no... ha acabat amb Educa3 i la llei, que es diu de
racionalització de l’administració pública, no permetrà exercir
aquesta competència a molts d’ajuntaments. Per tant, el
panorama que es dibuixa és molt i molt seriós.

Hem de dir un moment, final, que se m’oblidava, que la
setmana passada, fa dues setmanes, quan parlava d’educació
infantil record que la Sra. Aguiló va dir que en el 2010 el pacte
de progrés no havia tret la convocatòria d’escoles infantils. Idò,
jo avui voldria, perquè consti en acta, la duc aquí i sí,
efectivament, va sortir dia 13 de l’11 del 2010.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel 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, senyors i senyores diputats. El Decret
Llei 5/2012, de l’1 de juny, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives per a la reducció del dèficit públic en
el sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
d’altres institucions autonòmiques, diu exactament, sobre la
composició dels equips pedagògics dels centres de professors:
“El nombre d’assessories s’ha d’adequar en cada CEP al
nombre de centres adscrits, al nombre de professors i a les
característiques especials del seu àmbit geogràfic. El nombre
d’assessories de cada CEP és d’un mínim de vuit en el cas del
CEP de tipologia 3, un mínim de quatre en els CEP de tipologia
2 i un mínim d’un en el cas del CEP de tipologia 1. Les places
d’assessors o d’assessores poden ser augmentades segons els
canvis en el nombre de centres de l’àmbit geogràfic, l’augment
del professorat del seu àmbit o segons els programes educatius
que disseny la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.”
Marca, per tant, el mínim de membres que formaran part de
l’equip pedagògic dels centres de professorat, però dóna la
possibilitat que aquest nombre es vagi augmentant quan així es
consideri adient i tengui disponibilitat per fer-ho l’administració
pública.

A títol orientatiu, les cinc assessories d’infantil que
formaven part dels equips pedagògics dels CEP de Palma-
Manacor, Inca-Manacor i Eivissa suposaven una despesa
mínima aproximada de 115.000 euros anuals, corresponents
únicament a les nòmines d’aquest personal i així s’hi havia
d’afegir els seus desplaçaments, dietes i demés conceptes de la
seva tasca habitual.

El CEP de Menorca no ha comptat mai amb dues
assessories, amb dues assessores, la de 0 a 3 anys i la de 3 a 6
anys, com diu el Grup Parlamentari MÉS en la seva exposició
de motius. No obstant, aquesta reordenació, com bé diu la
resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional, de dia 7 de juliol de 2014, per la qual
s’aprova la convocatòria pública per cobrir en comissió de
servei les places d’assessors de formació permanent en els
centres de professors, en el seu punt 2.2 diu: la definició de
places amb un perfil determinat no implica que les tasques del
futur assessor s’hagin de delimitar a l’àmbit del coneixement i
a l’etapa per la qual opta i accedeix. El principi de
complementarietat en el desenvolupament dels programes de
formació exigeix que qualsevol assessor pugui i hagi
desenvolupat tasques formatives en qualsevol de les etapes
educatives i en qualsevol aspecte curricular i d’organització que
plantegin els centres educatius. 

Aquest fet ha permès una optimització dels recursos, tant
humans com materials, dels centres de professorat en una època
com l’actual en la qual es feia necessària una actuació urgent
per tal de minvar el dèficit públic del sector públic de la nostra
comunitat autònoma. Gràcies a aquesta tasca d’optimització,
planificació i reordenació cap dels colAlectius docents deixa de
rebre formació, o ha deixat de rebre formació, per no comptar
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els centres de professorat amb una assessoria específica de la
seva etapa o colAlectiu ja que dins el seu programa anual de
formació permanent els CEP planifiquen i desenvolupen
formació permanent destinada a tots els colAlectius docents.
Així, per exemple, els mestres d’educació infantil han pogut
participar a un total de 397 activitats, que suposen un total de
9.638 hores de formació permanent. Torn a repetir, és una
situació excepcional per a un moment excepcional de crisi. 

Evidentment, a tots ens agradaria, idò, tenir el major nombre
de professors i d’assessors. Jo mateixa som mestre d’educació
infantil i, evidentment, m’agradaria tenir un assessor en
educació infantil, però si aquesta tasca la podem optimitzar i la
pot dur a terme una altra persona mentre sortim d’aquesta crisi
tan profunda i així optimitzar els recursos humans, idò, millor
i esperam, evidentment, que una vegada que s’hagi cobert
aquest dèficit i una vegada que la comunitat autònoma tengui
possibilitats, idò, es puguin complir o cobrir aquestes places.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per contradiccions, Sra. Santiago, vol
fer ús de la paraula? Té vostè la paraula, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, agrair el vot a favor del Grup
Socialista, coincidim amb vostè que aquesta concessió que de
vegades s’ha expressat aquí per part del Partit Popular que
l’educació infantil és menys educació i més assistencialisme, ho
vàrem sentir fa un parell de dies, la Sra. Aguiló també
justificant la modificació del decret de la comunitat autònoma
que defensava que progressivament totes les escoles es tornassin
a convertir en escoles infantils, totes les escoletes es tornassin
a convertir en escoles infantils i ella defensava clarament que hi
havia sempre una funció assistencial dins aquestes escoles.
Nosaltres sempre hem defensat que progressivament s’han de
convertir les escoles que guarden o les guarderies en escoles
educatives.

Aquest és un indicador clar, vull dir, de les que podia llevar
lleva infantil, lleva infantil perquè hi ha aquesta consideració
que com que no és una edat obligatòria d’escolarització té
menys importància, quan tota, tota, tota la que vostè em pugui
citar, tota la que vostè em pugui citar, bibliografia tècnica en
pedagogia dóna cada vegada més importància a l’educació
infantil, cada vegada més importància a l’educació infantil, cada
vegada els estudis en sociologia...

(Se sent una veu de fons que diu: “alusiones”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, la Sra. Santiago té l’ús de la paraula, vostè no
pot interrompre el debat. Perdoni, Sra. Santiago, pot continuar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Els temes sociològics, els estudis
sociològics cada vegada marquen la diferència d’alAlots que han
anat a educació infantil i dels que no han anat a educació
infantil conjuntament amb la familia, la familia i haver tengut
educació infantil o no educació infantil és un element d’èxit en
el currículum escolar individualitzat dels alumnes. Per tant, és
molt important l’educació infantil.

Però per al Partit Popular el tema de la cultura és
prescindible perquè és una qüestió d’oci, el tema de la formació
també és prescindible, i així ho veim cada vegada més, mentre
altres països invertien de forma important en investigació i
desenvolupament i més investigació, jo record perfectament que
hi havia tot el desenvolupament de les xarxes, tot el
desenvolupament de les noves tecnologies, aquí el Sr. Aznar
allibera el sòl, el fa tot potencialment urbanitzable i quèiem en
aquesta bombolla urbanística que ens ha duit a una economia
que ens ha duit on ens ha duit i que estam realment cada vegada
més anys a sortir d’aquesta crisi. I estam a la mateix situació, la
investigació, el desenvolupament tampoc no és prioritari, ha
baixat tot el tema de la investigació perquè té a veure que tot
això del món cultural, de la formació és una cosa prescindible.

Vostè, Sra. Aguiló, m’ha llegit el decret llei, jo el decret llei
ja ho llegit i he fet menció i, per això, la nostra proposició no de
llei es dirigeix, insta les persones que varen elaborar aquest
decret llei que és el Govern perquè el modifiqui, incorpori la
figura d’aquest assessor d’atenció primària. I sí hi havia dos
assessors de 0 a 3 i de 3 a 6, sí que hi eren, coincidim el Grup
Socialista i coincidim el Grup MÉS. 

Vostè em parla d’optimització dels recursos i per a vostè
sempre l’optimització dels recursos és sinònim que els
treballadors han de fer més feina, els treballadors han de fer més
feina amb unes condicions inferiors, tant els docents com els
sanitaris, i una vegada aquest exemple, que un assessor
especialista en primària i en secundària ha de poder fer de tot
perquè hi ha optimització, perquè estam en crisi. Però
l’optimització dels recursos passa per les prioritats, i miri, amb
els doblers que vostè gasta, per exemple, amb el delegat de
Formentera tendria dos assessors, el delegat de Formentera no
és necessari per a res, per a cap formenterer no és necessari, és
una decisió política. El delegat de Formentera... -veig que no li
interessa el que li replic-, però el delegat de Formentera, només
amb el delegat de Formentera, tendria quasi dos no, tres
assessors ara que he calculat, el delegat de Formentera que no
és necessari. És prioritari? Vostè prioritza tenir un delegat de
Formentera amb uns pressuposts públics i nosaltres defensam
que aquests doblers podrien anar a tres assessors d’atenció
primària. 

Avui hem sentit com una consellera ha vengut aquí a
explicar que quan es varen dividir les conselleries de Salut en
Serveis Socials, abans la Conselleria de Salut tenia només un
assessor polític, i ara la Conselleria de Serveis Socials, que és
una altra conselleria, en té dos...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, un segonet, per favor. Se’n va dur els de la Conselleria
de Salut i, a més, en va contractar un altre. Amb aquests 48.000
euros que costa aquest segon assessor de la Conselleria de
Serveis Socials tendrien un altre assessor. Això és optimitzar
recursos, d’un assessor hem passat a tres: un per a Sanitat i dos
per a la Conselleria de Família, això és optimitzar recursos, fer
que els treballadors públics facin cada vegada més hores de
feina i en pitjors condicions no és optimitzar recursos. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 7523/14. 

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