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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona sessió de la Diputació Permanent.

Adopció d'acord, si escau, sobre la convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 17 diputats
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE
núm. 5745/12.

Punt únic, adopció d’acord, si escau, sobre convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 17 diputats del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm.
5745/12.

Per defensar la proposta dels 17 diputats del Grup
Parlamentari Socialista sobre la convocatòria de la secció
plenària extraordinària escrit RGE núm. 5742/12, té la paraula
la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. L’objectiu
de la nostra proposta de realitzar un ple extraordinari dedicat
exclusivament a temes educatius, es justifica en el clima de
crispació viscut aquest curs escolar que ha afectat el bon
funcionament del sistema. Una crispació resultat no només de
les retallades de caràcter econòmic, sinó també per les maneres
dictatorials en què s’han portat a terme les reformes, sense
intentar el mínim consens de les parts implicades. I, per altra
banda, també es justifica en la preocupació que ens provoca el
començament del proper curs escolar després de l’anunci de
vaga fet pels sindicats, les raons de la qual comprenem i
compartim, però que també som conscients de què repercutiria
molt negativament en l’alumnat.

En definitiva, que aquest ambient de tensió viscut durant tot
el curs no és bo en qualsevol circumstància, però molt manco ho
és quan es té entre mans un material tan sensible com és aquest
segment de la població en procés de formació que ha de ser la
generació del futur de la nostra comunitat. És per açò que ara,
que les escoles estan tancades i que el professorat i l’alumnat
gaudeixen de les seves merescudes vacances, pensam que és un
bon moment per amb serenor debatre què està passant i quines
haurien de ser les mesures adequades que han de reconduir la
situació per tenir un començament de curs sense problemes. El
conseller d’Educació, el seu equip i nosaltres mateixos no ens
podem permetre fer vacances quan la situació és la que és.
S’han de cercar solucions, estudiar si les retallades s’han fet allà
on s’havien de fer o hi havia altres alternatives; si hi ha encara
manera, si som encara a temps de reconduir la situació i poder
consensuar sortides que vagin bé a tothom.

Efectivament, nosaltres pensam que hi ha molta feina a fer
i volem ser els primers en posar-nos al capdavant. No em
podran negar que ara estam pitjor que el setembre passat i hem
d’evitar que el juliol de 2013 l’educació a les nostres illes
estigui encara pitjor que aquest juliol. No, el conseller no pot
agafar vacances aquest estiu. 

No, amb una vaga anunciada per a principis de curs. No,
amb els equips directius dels centres desesperats a causa d’una
normativa que ha sortit tard i malament i perquè han hagut de
tancar de veres i corrents grups i plantilles amb els quals saben
que no podran donar una educació de qualitat. No, quan s’han
retallat programes que eren importants per a la lluita contra el
fracàs escolar. No, quan als pares els costa més doblers ara que
fa un any l’educació dels seus fills amb menys prestacions, i açò
va en contra de l’equitat educativa. No, quan no hi ha
planificacions d’infraestructures. No, quan s’ha desmotivat els
professionals amb la dissolució del Consell Escolar de les Illes
Balears, dels equips d’inspecció educativa, dels centres de
professors, i tot açò amb tints de venjança a la comunitat
educativa que no acota el cap. 

No se’n pot anar de vacances quan hi ha més dificultats per
als estudis no obligatoris, Formació Professional, Conservatori
Superior, Universitat, etc. No, quan es calcula que un milenar
d’interins aniran a l’atur, mentre que les aules es veuran
massificades a causa dels augments de les ràtios. No, quan
l’educació infantil, inexorablement, va camí de convertir-se
novament en una etapa assistencial i no educativa.

I un llarg etcètera de qüestions que haurien de ser
analitzades per saber si aquesta, la que s’està conformant, és
l’educació que volem per a la nostra comunitat autònoma.

És per aquest motiu que el Grup Socialista, senyors diputats
i senyores diputades, membres de la Mesa, demana un ple
extraordinari en el qual proposa un ordre del dia basat, en
primer lloc i en el bloc de control de govern, en una sèrie de
preguntes i una interpelAlació, a partir de les quals volem
conèixer les raons que han conduït a l’estat en què ens trobam
ara, ja que en cap moment no se’ns ha convocat per tal de
consensuar res, motiu pel qual, ja és conegut per tothom, vàrem
haver de renunciar a formar part de la ponència del pacte
educatiu.

I també presentam dues proposicions no de llei. La primera
per intentar donar solucions a la tensió existent en el sector
educatiu, restablir el diàleg i el consens i evitar la confrontació.
I l’altra relativa al suport dels equips directius que han de donar
resposta, tant a la conselleria com també a la resta del
professorat dels centres, que són la cara visible davant els
progenitors i l’alumnat i que mereixen veure reconeguda la seva
tasca i ser tinguts en compte en les decisions que pren la
conselleria i que afecten directament els seus centres.

L’ensenyament pivota sobretot en els mestres, els professors
i professors i no es pot fer feina amb el grau de desmotivació a
què s’ha arribat. Podran acceptar millor o pitjor els retalls de les
nòmines, però el que no poden acceptar és que es dubti de la
seva professionalitat i de la seva entrega, com s’ha fet aquests
mesos. 

El nostre grup parlamentari comprèn, accepta i comparteix
que en temps de dificultats toca estrènyer-se el cinturó, tots,
també l’educació i la cultura. Però tots sabem que les bases per
sortir de la crisi, per construir un nou futur, per tenir un model
econòmic diferent, s’han d’aixecar sobre l’educació, el
coneixement, la formació i la investigació. I el camí que ha pres
el Govern, malauradament, és el contrari. És el camí de les
retallades indiscriminades, de la minva de programes dirigits a
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l’alumnat més vulnerable, de la confrontació, del deteriorament
generalitzat dels centres. I aquí, en aquest camí que no hi
cerquin els socialistes perquè no hi serem.

En definitiva, estam pitjor ara que fa un any. El nostre
sistema educatiu està patint una doble afectació, la de l’Estat i
la de la comunitat autònoma. En canvi, s’anuncien retallades i
no veim cap lideratge clar per sortir de la situació. Necessitam,
el sector educatiu necessita, saber què en pensa el conseller i
com arribaran als acords i consensos que són necessaris perquè
se desenvolupi el curs amb normalitat.

Esperam per tant, el vot favorable d’aquesta Diputació
Permanent a la nostra petició que pensam que té justificada la
seva urgència sobradament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Té la paraula el Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. A principi del curs que ve tenim un
anunci de vaga del sector educatiu que a més de la pública,
també dins la concertada es veu, de fet la mateixa patronal ha dit
que hi ha motius suficients. Les retallades de programes
educatius, les retallades de complements i sous dels educadors,
l’increment de les ràtios d’alumnes, l’acomiadament d’interins,
el conflicte de segregació lingüística provocat per la política
lingüística del Partit Popular i d’altres qüestions, com per
exemple els no pagaments de la concertada, en aquests moments
creen una conflictivitat que només el fet que hi hagi unes
vacances fan que no es vegi, però evidentment el començament
del pròxim curs serà molt conflictiu i problemàtic amb totes
aquestes retallades que s’han anunciat per part del Govern de les
Illes Balears i aquests canvis en polítiques educatives.

Tot això fa que des del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa considerem que un debat pràcticament
monogràfic d’educació sigui absolutament necessari i
interessant. Ara bé, jo voldria fer una reflexió. 

Crec que la situació actual fa que l’important i interessant no
sigui un debat, en aquest cas només en propostes i preguntes
d’un sol grup parlamentari, en aquest cas el Grup Parlamentari
Socialista. Crec que no és el que es requereix en aquests
moments. Crec que en aquests moments el que es requereix, ja
duim diversos plens extraordinaris dins aquest mes de juliol i
fins i tot dins el mes d’agost hi haurà previsiblement més
tramitacions, el que es requereix és que el Govern doni la cara,
que hi hagi un plenari de control del Govern. Ens sembla que en
aquests moments està més que justificada la necessitat que hi
hagi un plenari de control com cal del Govern, que no seria
aquest plenari concretament que proposa el Grup Parlamentari
Socialista, tot i que ja he dit que hi donarem el vot favorable
perquè pensam que és absolutament important el que planteja el
Grup Socialista. Per tant, hi hauria d’haver plenari amb
preguntes al Govern, interpelAlacions, compareixences del Sr.
Aguiló, del Sr. Bauzá, ... Crec que totes les qüestions que han
passat aquest darrer mes i mig, les retallades, l’IVA, els sous,

l’atur, totes i cada una de les qüestions que tenim damunt la
taula, requereixen que el Govern doni explicacions i que passin
per aquest parlament. 

No entenem de cap de les maneres, per tant, que en aquests
moments no es plantegi un plenari extraordinari de control del
Govern i sí s’estiguin plantejant plenaris extraordinaris
únicament per allò que interessa al Govern. Jo crec que la
ciutadania també demanda explicacions d’altres qüestions i que
en aquests moments el Govern està absolutament amagat. Per
tant, consideram que hi hauria d’haver aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sr. President. Si m’ho permeten, jo simplement em
centraré en educació, que és el que ha demanat el Grup
Parlamentari Socialista. Mirin, la posició del Grup Parlamentari
Popular és que no existeixen ni raons tècniques, d’acord amb
l’esperit del Reglament de la cambra, ni raons polítiques per
convocar un ple extraordinari amb el contingut que vostès
proposen. Tant les preguntes realitzades, com la interpelAlació,
així com les proposicions no de llei, són fins i tot repetitives
d’altres que ja han obtingut la seva resposta corresponent dins
el període de sessions ordinari. 

A mi mateixa, a aquesta diputada, li sorprèn especialment
perquè quan el Grup Parlamentari Popular va donar suport en el
seu moment a una proposició no de llei del Grup Parlamentari
Socialista sobre la constitució d’una comissió per a la confecció
d’un document amb l’objecte d’arribar a un pacte educatiu entre
totes les forces polítiques parlamentàries, em sorprèn que hagin
manifestat públicament que es retiren d’aquesta tasca tan
important i tan demandada per la nostra societat, la nostra
comunitat educativa i la nostra societat civil, dient que no volen
saber res de les polítiques educatives. I ara resulta que demanen
un ple. És un poc incoherent.

Les raons d’urgència fins i tot ni tan sols es corresponen en
el moment de gestió del nou curs escolar. En aquests moments
encara s’estan adequant les matrícules. El període de
matriculació no acaba fins dia 30 de setembre. Per tant, encara
no sabem exactament les quotes del professorat, encara no
sabem si hi haurà algun alumne que es canviarà d’escola. Per
tant, no està tancat tot.
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Quant a la matriculació de Formació Professional i dels PQP
tampoc no està acabada. Per tant, a què ve ara aquest ple
extraordinari? Per l’amor de Déu! No podran dir que des del
Grup Parlamentari Popular estiguem en contra dels plens
extraordinaris. Aquesta setmana mateixa s’han debatut en
aquest parlament assumptes de vital importància i urgència, sota
la fórmula de sessió extraordinària. Hem de recordar que el
Grup Parlamentari Socialista va votar en contra sistemàticament
a moltes peticions dels plens extraordinaris del Grup
Parlamentari Popular a l’anterior legislatura. D’això ens n’hem
de recordar, l’herència s’ha de recordar, fins i tot hi ha hagut un
moment que ens han recordat l’herència de l’herència, un pontet
que no sé quants d’anys té. Jo també me’n record de l’anterior
legislatura. 

Les qüestions ideològiques i les qualificacions partidistes no
constitueixen per si mateixes arguments suficients per a la
celebració d’un ple extraordinari. Tenguin respecte a aquest
parlament i no utilitzin aquesta cambra tan seriosa per fer plens
de cara a la galeria, quan precisament el Govern es troba enmig
d’un procés, com he dit, d’assignació de quotes, de
matriculacions, negociacions amb els sindicats, etc.

Per altra banda també hi ha una cosa que no hem d’oblidar.
Jo ahir mateix era a Madrid. A nivell nacional ens trobam amb
un esborrany de propostes de reforma de la Llei educativa, que
es troba a la fase d’alAlegacions, és aquest l’esborrany, ho dic
per si l’han de consultar, està penjat a la pàgina del ministeri. És
el moment de tenir un debat profund, ja que vostès no volen
participar a la ponència del pacte educatiu. Mirin, això no
s’arregla amb un ple extraordinari. Tenim un 40,8% de fracàs
escolar, producte d’una LOGSE. És ver que la LOGSE ha
tengut coses positives, però també ha tengut coses negatives.
Aquest esborrany de projecte de la llei orgànica vol millorar
aquestes debilitats del sistema, per una part fortaleses del
sistema i per l’altra part debilitats del sistema, i hem d’atacar les
debilitats del sistema. Però això no ho arreglarem amb un ple
extraordinari, per l’amor de Déu! Què és això? Per què un ple
extraordinari? Hem de canviar el xip, canviïn el xip!

Per tant, ens hi negam per tres qüestions clares i concises.
Primera, perquè tenim un conseller que sempre ha fet les
compareixences que se li han demanat, sempre, no s’hi ha negat
mai. És, a més, un conseller conciliador, ha volgut un pacte
educatiu, vostès mateixos han instat la cambra a fer una
ponència sobre el pacte educatiu. Aquest és el primer punt.

Segon punt. Estam encara en el procés de matriculació. Fins
dia 30 de setembre -torn a repetir- no acaba el procés d’admissió
d’alumnes, el procés de matriculació.

I el tercer punt. Estam en el període d’alAlegacions de la
LOE. Per tant, jo crec que estam en un moment de fase. Quan
ho tenguem tot ben tancat, tal vegada seria bo o convenient tenir
un profund debat sobre el tema educatiu. Però tanquem coses,
tanquem el procés de matriculació, tanquem la reforma de la
LOE i després ja en parlarem.

El problema de l’educació no s’arregla amb un ple. Jo sé que
vostès el que volen és un titular, però nosaltres el que volem de
veritat des del Grup Parlamentari Popular, des del ministeri i
des de la conselleria és fer feina seriosament per l’educació,
molt seriosament. Demostrin que no cerquen només un titular,

rectifiquin i tornin a la ponència que és on debatem exactament
de l’educació. Tornin a la ponència sobre el pacte educatiu.

El grup parlamentari vol complir el mandat parlamentari, no
farà com vostès. Vostès estan acostumats, ja ho he sentit abans,
a no complir ni sentències..., però per l’amor de Déu!, almanco
compleixin el mandat parlamentari. Tornin a la ponència i
parlarem d’educació. Volen parlar d’educació? En volem parlar
moltíssim, és que a més d’educació se n’ha de parlar moltíssim.
No basta un ple extraordinari per parlar d’educació. El sistema
està molt tocat, moltíssim. Han parlat de professorat, el prestigi
del professorat està molt malament. Nosaltres aquí, a la reforma
de la LOE, el que volem és l’estatut del professorat, un estatut
on se li reconegui el prestigi. Però això no ho arreglaran amb un
ple, això no s’arregla amb un ple. L’informe PISA no s’arregla
amb un ple.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular s’oposa a un ple
extraordinari, perquè un ple extraordinari no solucionarà els
problemes estructurals de l’educació.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. En torn de rèplica Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc moltes gràcies al Grup
PSM-Iniciativaverds pel seu suport a aquesta solAlicitud de
plenari.

Quant a la Sra. Aguiló li voldria repetir, perquè es veu que
no m’ha sentit o no ha escoltat els meus arguments, li voldria
repetir que nosaltres ens veim en la necessitat de demanar
aquest ple extraordinari per la situació de conflictivitat sense
precedents que s’està vivint en aquest curs escolar a la nostra
comunitat autònoma. Açò ha suposat la mobilització de tots els
sectors educatius, el professorat, els progenitors, els equips
directius, els sindicats, el seu també, era a la manifestació
d’ahir, AMPE i fins i tot l’alumnat. I ha estat un estat de
conflictivitat que està afectant totes les etapes educatives, des de
les escoletes infantils fins a la Universitat.

I nosaltres pensam que tot açò és a causa de les decisions
preses pel Govern del Partit Popular, les que han incendiat -
entre cometes, efectivament- les aules dels centres educatius de
les Illes Balears i perquè a més totes les decisions s’estan
prenent des de la confrontació, sense diàleg i sense cap tipus de
consens amb els agents implicats. Vostè mateixa m’està dient
que fins el setembre no estaran tancats els grups...,
efectivament, però que hem d’esperar a reunir-nos quan tot ja
estigui tancat? Aquesta és la seva manera d’actuar, quan tot està
tancat després demanen el consens? Després demanen que
s’asseguin els implicats, els sectors?
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Nosaltres entenem que han estat unes decisions i no ho
entenem tan sols nosaltres, també la ciutadania, que afecten
sobretot aquella part de l’alumnat que presenta més dificultats
d’aprenentatge. Amb l’excusa de retallades econòmiques, a
més, s’estan imposant unes mesures en contra de la igualtat
d’oportunitats, que faran que únicament puguin arribar a l’èxit
escolar aquell alumnat que ja compta de partida amb més
possibilitats, tan socioeconòmiques com intelAlectuals i en açò
nosaltres no hi estam d’acord.

Tot açò ha anat acompanyat d’un augment de ràtios que,
segons alguns directors, són inassumibles actualment, perquè les
dimensions físiques de les aules no ho permeten i, a més, poden
complicar molt la tasca del professorat per la diversitat existent
actualment i per les característiques pròpies de l’edat de
l’alumnat de l’institut, sobretot d’aquells d’ESO que es troben
en plena adolescència, i vostè vol esperar que es tanquin els
grups. No podem esperar que es tanquin els grups, açò s’ha
d’aclarir ara.

Pensam que aquestes mesures, per tant, provocaran un
deteriorament en la qualitat de l’ensenyament en una comunitat
que ja té una taxa, com vostè ha recordat, una taxa de fracàs
escolar i d’abandonament prematur de les més altes de l’Estat,
una taxa que aquests darrers cinc anys, que aquests darrers anys
s’havia aconseguit disminuir en 5 punts, i ara som a punt altra
vegada a tornar pujar.

Però a més, han fet passar, consideram que estan fent passar
per mesures d’estalvi econòmic, unes mesures que són
clarament ideològics, amb la dissolució del Consell Escolar de
les Illes Balears; que, amb l’excusa de la disminució del nombre
dels seus membres, es refarà amb una proporció de components
més d’acord amb la línia ideològica del Partit Popular i amb
manco representativitat dels sindicats docents o de la comunitat
educativa. No sé què és el que els diu a vostès el sindicat, però
jo crec que pensa també açò. O el cas també de la destitució de
tots els inspectors accidental, de tots, no mirant quines places es
podrien estalviar, sinó tots. I segons resposta escrita a aquesta
diputada, amb la intenció de tornar convocar un concurs per
cobrir-les, sense explicar evidentment les condicions d’aquest
concurs.

I entre tant el que van escampant són cortines de fum i
promeses d’un pressupost, ara sí que n’hi ha, per donar resposta
a interpretacions al límit de sentències que han aportat
polèmiques estèrils, perilloses i segregacionistes sobre la
llengua. O per concerts amb centres que no fan falta o per un
pretès trilingüisme en el qual els professionals no confien o per
posar en marxa una formació professional dual que ja s’elimina
dels països europeus que la van implantar, però que serveix per
justificar viatges a Suïssa que encara no sabem què han costat.

És per açò, per aquest motiu, que volíem aquest ple
extraordinari, que ara sembla que no ens aprovaran; per tal
d’evitar que en el proper tornem tenir damunt la taula els caos
organitzatiu que s’ha viscut en aquest.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Torn de contrarèplica? Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, el Partit Popular s’oposa a un
ple extraordinari, això no ens ve de nou, amb tot el que ha
passat aquestes darreres setmanes, dimecres passat a la Junta de
Portaveus es va negar a la compareixença del president Sr.
Bauzá, jo crec que és obligat.

En aquest moment veiem sessions extraordinàries,
efectivament, com ha parlat la Sra. Aina Aguiló, però per a allò
que interessa al Govern, per a control de Govern no, el Govern
no dóna la cara. Hem vist aquests dies sessions extraordinàries
a Parlaments autonòmics, el de Catalunya, aquesta mateixa
setmana n’ha celebrada una de sessió de control; al Congrés
dels Diputats hem vist sessions de control; en aquest Parlament
no hi ha sessions de control al Govern, el Govern en aquests
moments està amagat.

I temes per parlar n’hi ha molts, decisions que s’han pres en
aquests moments per exemple en temes de comerç, que
enfonsen el sector, un sector que dóna feina a 40.000 persones;
el tema de l’IVA, en general, com afectarà la nostra economia;
la petita i mitjana empresa; l’IVA turístic, tot el sector aixecat;
les prestacions d’aturats, que precisament serà a les Illes Balears
on més mal ens faran, amb les dades d’atur que tenim; la vaga
anunciada en educació; els problemes amb l’ib-salut, són temes
més que suficients perquè el Govern donàs la cara.

Bé, en definitiva, el Partit Popular s’hi nega i per tant, bé, es
faran les sessions extraordinàries que el Partit Popular consideri
que s’han de fer, per als temes que consideri el Partit Popular,
però no hi haurà aquesta qüestió de transparència que en aquest
moment s’hauria de donar, amb tot el que cau i tot el que passa.
Ahir, més de 20.000 persones que van sortir al carrer a la ciutat
de Palma, més de 10.000 a Eivissa i a Menorca, crec que en
aquests moments la gent demana respostes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Sra. Aguiló, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Crispació? Crispació n’hi ha
des que va entrar el Sr. Bartomeu Llinàs, quan es varen baixar
els 11.350.000 euros de les nòmines del professorat i quan hi va
haver una vaga, dues vagues vàrem tenir dins l’escola pública,
dues vagues: una perquè es va baixar el sou i l’altra, una altra
vaga també, ara no me’n record per a què, em sap greu,
perdonau, però hi va haver dues vagues. La concertada mai no
havia fet vaga, la concertada mai no havia fet vaga; doncs, a
l’anterior legislatura, per primera vegada l’escola concertada va
fer vaga. Crispació, fa bastants anys que hi ha crispació.
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Problemes dins les escoles? Sra. Rita, jo no sé si vostè és
professora, però jo, des de l’any 96-97 som professora i sempre
hi ha els mateixos problemes dins l’escola; vull dir, des de la
implantació de la LOGSE puc dir que hi ha els mateixos
problemes, al professorat de cada vegada se l’ha menyspreat
més. O sigui que, si cada vegada hi ha d’haver un ple
extraordinari,  jo que sàpiga l’any passat no hi va haver un ple
extraordinari.

Crispació? 3.000 alumnes de formació professional al carrer,
això no és crispació? A aquests alumnes els va deixar al carrer,
sense plaça, el Sr. Llinàs.

No, l’any passat, no, perdoni, perdoni, qui, a veure, anem a
veure, això ho hem de tenir ben clar; és a dir, els anys escolars,
qui va organitzar els anys escolars és l’anterior Govern aquest
curs escolar. Crispació, quan, quan el mes de març el Sr. Llinàs
no va pagar als instituts? És que, de què em parla, vull dir, és
que de què em parla? Si hem anat apagant focs tot l’any, els
focs que vostès ens han deixat, vull dir, és que jo, bé, em tenen,
bé!

Perdoni, una altra cosa, jo no tenc cap sindicat, jo no tenc
cap sindicat, i el conseller no se’n va de vacances, això són dues
coses que vull quedar ben clar.

En tercer lloc, ja no són un milenar d’interins que se’n van
al carrer, ja hi ha hagut negociacions i són devers uns 600,
pendents d’unes altres negociacions. Per tant, per això els dic
que no hi ha res tancat, per això els dic que no hi pot haver un
ple extraordinari perquè no hi ha res tancat.

Inspecció accidental? Per l’amor de Déu, de què m’està
parlant? Per l’amor de Déu! Per favor, per favor no em parli
dels inspectors! I no em digui que és per qüestions ideològiques,
quan vostè sap que a Menorca l’única inspectora que queda és
la inspectora exdirectora general de Planificació i Centres amb
el Partit Socialista, vull dir, de què em parla ideològicament? El
que passa és que hi ha hagut una reestructuració que ja es va
posar dins les mesures de reestructuració del Servei d’Inspecció.
Igual que hi ha hagut una reestructura del CEPS, evidentment,
gràcies a l’herència que vostès ens varen deixar, simple i
planerament.

Sentències? No, és que nosaltres, perdoni, però és que el
Partit Popular compleix les sentències; què vol que no
acomplim la sentència de la llengua allà on es dóna la llibertat
dels pares a elegir la llengua d’aprenentatge dels seus fills? És
que nosaltres això no ho sabem fer, no sabem agafar i ficar dins
un caixó una sentència. Vol que tampoc no acomplim la
sentència de donar el concert a un centre? Ja li he dit moltes
vegades, doncs anem a revisar tots els concerts; és a dir, si el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ens diu que un
determinat centre acompleix les característiques per donar-li un
concert, per què no li hem de donar el concert, per què no hem
d’acomplir la sentència? No, és que nosaltres no som el Grup
Parlamentari Socialista, és que nosaltres no som el Partit
Socialista Obrer Espanyol i el Partit Socialista de les Illes
Balears, nosaltres som el PP i el PP acompleix les sentències,
ens consti o no ens costi, vull dir simple i planerament.

I bé, jo ja no ..., mesures flexibles? Vull dir, jo ja estic
cansada d’aquesta ideologia i aquesta ideologia. Miri, el model
que nosaltres proposam és un model totalment flexible, el que
nosaltres no volem són alumnes dins la classe fins als 16 anys
morts, i em perdoni l’expressió, morts i avorrits; nosaltres el
model que proposam és un model que els alAlots o que els
alumnes ja puguin diversificar el més aviat possible i se’n pugui
anar cap a FP si no volen ser dins la classe, vull dir si no es
volen dedicar al batxillerat, aquest és el model. Convendria que
llegissin el model, convendria que tornassin a la ponència
educativa i convendria que s’ilAlustrassin un poquet sobre els
sistemes educatius que hi ha per Europa, jo crec que ens
convendria i veient els informes de PISA i veient el darrer
informe que ahir va sortir a tots els mitjans de comunicació,
convendria que els partits de l’oposició fessin un pensament i
millorassin l’educació o ens ajudassin a millorar l’educació.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Acabat el debat, ens queda
passar a votació.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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