
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2013 Núm. 99
 

Presidència
de la Molt Honorable Sra. Margalida Durán i Cladera

Sessió celebrada dia 1 d'octubre del 2013 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del 40è aniversari de la creació del Front Polisari. 4235

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 9930/13, de l'Hble. Diputada Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a manifestació per
a una educació de qualitat. 4235

2) RGE núm. 9931/13, de l'Hble. Diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestacions per a la
dependència (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9959/13). 4236

3) RGE núm. 9932/13, de l'Hble. Diputat Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació
d'infraestructures elèctriques. 4237

4) RGE núm. 9946/13, de l'Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat jurídica del
TIL. 4238

5) RGE núm. 9947/13, de l'Hble. Diputada no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló, relativa a autopistes de l'educació. 4240

6) RGE núm. 9941/13, de l'Hble. Diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències
de la política educativa del Govern (I). 4241



4234 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 1 d'octubre del 2013 

 

7) RGE núm. 9943/13, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències de la
política educativa del Govern (III). 4242

8) RGE núm. 9944/13, de l'Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències
de la política educativa del Govern (IV). 4243

9) RGE núm. 9934/13, de l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per a la
capacitació del professorat en llengua anglesa. 4244

10) RGE núm. 9942/13, de l'Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències de la
política educativa del Govern (II). 4245

11) RGE núm. 9939/13, de l'Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obligacions
econòmiques amb els Consells Insular de Formentera. 4246

12) RGE núm. 9933/13, de l'Hble. Diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autoritzacions
de l'activitat del sector del xàrter nàutic. 4247

13) RGE núm. 9935/13, de l'Hble. Diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament
de la comunitat autònoma. 4248

14) RGE núm. 9937/13, de l'Hble. Diputada Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions i
actuacions en matèria de prevenció d'incendis (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9961). 4249

15) RGE núm. 9938/13, de l'Hble. Diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència a la
fira Top Resa de Paris. 4250

16) RGE núm. 9936/13, de l'Hble. Diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de
la unitat d'oncologia i medicina palAliativa a l'hospital Mateu Orfila (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9960/13). 4251

17) RGE núm. 9940/13, de l'Hble. Diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió
per tal de tractar la proposta de reducció de despesa parlamentària. 4252

18) RGE núm. 9929/13, de l'Hble. Diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a manifestació per a una
educació de qualitat. 4252

19) RGE núm. 9945/13, de l'Hble. Diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conseqüències de la política educativa del Govern (V). 4254

II. INTERPELALACIÓ RGE núm. 9678/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del Govern. 4255

III. MOCIÓ RGE núm. 9819/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs 2013-2014 a les Illes Balears,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 9176/13. 4261

IV. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 377/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millor finançament de Balears i més inversions per part del
Govern de l'Estat. 4267

2) RGE núm. 8694/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als directors dels centres de secundària de Menorca
cessats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 4274



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 1 d'octubre del 2013 4235

 

(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. PRESIDENTA:

...la declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del 40è aniversari de la creació del Front
Polisari.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del 40è aniversari de la creació del
Front Polisari.

Abans de començar el debat del primer punt de l’ordre del
dia sotmetrem a la consideració de la cambra la declaració
institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del
40è aniversari de la creació del Front Polisari.

Senyora secretària primera, vol llegir la declaració, per
favor?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

“Commemoració del 40è aniversari de la creació del Front
Polisari.

L’any 2013 es commemora el 40è aniversari de la creació,
l’any 1973, del Front Polisari, que es va constituir per
aconseguir la independència nacional del Sàhara a través d’una
descolonització d’Espanya.

El conflicte del Sàhara continua sense resoldre’s i continua
sent, al conjunt del continent africà, l’única excolònia que no ha
passat per un procés de excolonització que la dugués a l’exercici
de la sobirania.

El Parlament de les Illes Balears, quan ja fa més de 36 anys
que el poble sahrauí espera de la comunitat internacional una
solució justa i pacífica a la situació sense sortida a què la
història l’ha portat, conscient de la responsabilitat històrica,
legal i política que l'Estat espanyol té amb la situació al Sàhara
Occidental i de cara a promoure i reforçar l'amistat amb el poble
sahrauí:

Primer. Manifesta el seu suport al dret del poble saharià a
l’autodeterminació en el marc de recerca de solucions
pacifiques al conflicte en els termes establerts a la Carta de les
Nacions Unides, tal com ve reconeixent de manera permanent
des de fa dècades l'ONU, la Unió Europea i el conjunt de la
comunitat internacional, amb totes les garanties de llibertat,
seguretat i transparència.

Segon. Insta el Govern de l’Estat a promoure totes les
iniciatives polítiques necessàries dirigides a facilitar el dret
legítim del poble sahrauí a la seva autodeterminació.

Tercer. Reitera la seva denúncia de la greu situació de
violacions dels drets humans que es viu al Sàhara ocupat i
expressa el seu convenciment que el conflicte no té altra solució
que la plena aplicació de la legalitat internacional.

Quart. SolAlicita al Govern de l’Estat espanyol que atorgui
un estatus diplomàtic a la representació del Front Polisari com
a legítim representant del poble sahrauí, així reconegut per
l’ONU.

Cinquè. Demana al Govern de l’Estat Espanyol que
promogui en el Consell de Seguretat de l’ONU, la incorporació
en el manament de la MINURSO de competències en matèria
de drets humans en el Sàhara.

I sisè. Insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat que intensifiqui i ampliï, en la mesura de les seves
possibilitats, la cooperació humanitària amb el poble sahrauí
atesa la crisi alimentària que actualment pateixen els
campaments de Tindouf.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que puc considerar aprovada per assentiment aquesta
declaració institucional, i si és així, manifestat l’assentiment, es
dóna per aprovada la declaració feta el dia d’avui.

Passam ara a l’ordre del dia, que correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 9930/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a manifestació per a una educació de
qualitat.

Primera pregunta, RGE núm. 9930/13, relativa a
deficiències als hospitals públics, que formula la diputada Sra.
Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bon dia, presidenta, gràcies, i bon dia a tots i a totes. Sr.
Conseller de Salut, els darrers dies en els mitjans de
comunicació han sortit notícies sobre el deteriorament de les
instalAlacions de les illes de la nostra comunitat autònoma. Què
pensa fer per evitar-ho? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, la pregunta és molt
genèrica. Tenim quatre hospitals d’aguts a Mallorca, l’Hospital
Psiquiàtric, dos sociosanitaris aquí a Mallorca, un a Menorca,
un a Eivissa i un a Formentera. El que feim des de la conselleria
és vetllar pel compliment d’aquests contractes de prestació de
serveis que tenen empreses externes, ja sigui de manteniment o
ja sigui tant d’esterilització com de qualsevol dels serveis que
es presta, un control exhaustiu a la concessionària de Son
Espases per compliment d’allò acordat, i vetllar per aquest
compliment periòdic del que està pactat i acordat.

Per tant no s’ha d’establir dins un marc d’estalvi i el que
feim és donar resposta. Hi ha hagut qualque incidència puntual
que s’ha resolt en el menor temps possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Conseller, un ratolí a un quiròfan, goteres a
quiròfans; això al Mateu Orfila. 

A Son Espases li ho concretaré; miri vostè com està
l’entrada per on passen cadires de rodes, per on passen
ambulàncies. Moixos per damunt les taules del menjador,
mampares rompudes, portes d’urgència tancades en clau i pany
o amb plàstics, que per sortir haurien de fer molta feina. On
aterren els helicòpters no està homologat, amb focus que estan
desconnectats i per tant amb dificultats per aterrar l’helicòpter.
Goteres a la sala de les autòpsies, goteres que van a l’exterior,
i en lloc d’arreglar-ho com toca el que fan és posar una safata
davall les goteres perquè continuïn gotejant.

Miri, això és com toca ser una cambra de pintura d’un
hospital, aïllada, amb porta tancada, amb exterior perquè l’olor
es pugui absorbir de forma correcta, i això és el que tenim a Son
Espases: una bastida amb un plàstic, mirin bé, senyors
parlamentaris, així es pinta a Son Espases; així és com s’hauria
de pintar, vegin-ho bé. Això és el que tenim a Son Espases.
Això no està, vostè no fa un seguiment acurat de cap hospital
públic, això és el que hem detectat, això és el que ens ha vengut
denunciat. 

Ara vostè ens dirà que som alarmistes, i sí que ho som,
perquè vostè només actua quan es fa denúncia pública, perquè
això s’ha denunciat a la Conselleria de Salut, s’ha denunciat a
Consum, s’ha denunciat a l’hospital, i no s’ha fet res. Supòs que
a partir de demà es farà. I vostè també ens dirà ara que volem
cercar un titular, i sí, Sr. Conseller, volem informar la gent, però
sobretot el que volem és que això s’arregli.

Ara els minuts que li queden no faci d’oposició a l’oposició
i digui’ns com pensa arreglar tots aquests defectes. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el...

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, el tema aquest a què
vostè fa referència del ratolí al quiròfan no és vera, no és vera.
L’única incidència que hi va haver va ser a l’Hospital de
Menorca, es va actuar amb total celeritat per part...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

...de l’empresa responsable d’arreglar aquesta situació perquè
s’estava fumigant a la part exterior, i no va afectar cap quiròfan,
no es va haver de suspendre cap intervenció quirúrgica ni va
afectar l’activitat assistencial.

El tema que vostè comentava de l’aspecte dels moixos, el
mateix vespre l’empresa contractada hi va anar i se’n va
emportar aquests moixos. Són empreses acreditades per tal
d’actuar. Això ja està resolt i ja teníem el contracte vigent.

Per tant les mampares a què vostè fa referència, mampares
d’urgències. Les incidències que s’han resolt vostè sap, si s’ha
estudiat el contracte de Son Espases de concessió, que tenen un
temps de resposta. És nombre d’incidències no ha repuntat, la
concessionària està actuant amb la màxima celeritat possible i
això que vostè diu d’aquestes mampares rompudes no s’ha
manifestat a la Gerència. Allò que ha estat necessari arreglar per
part de l’Hospital de Son Espases s’ha actuat, i el darrer mes
que es varen revisar només eren tres les incidències i era més
per un problema estructural i de construcció de difícil resolució
en breu termini, que no tant el que vostè vol manifestar.

Jo no li diré, perquè ja ho ha dit vostè, l’alarmisme que vostè
generava. Crec que és una actitud poc responsable. A més
també li puc dir que, incidències a l’aterratge d’helicòpters, no
n’hem tengut. Per tant el que està intentant és sembrar el
descrèdit a la societat, i nosaltres intentam gestionar de la
manera més responsable per donar un servei de qualitat i
l’assistència que mereixen els ciutadans. La seva ajuda no ens
ajuda gens. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 9931/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prestacions per a la dependència (rectificada
mitjançant l'escrit RGE núm. 9959/13).

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 9931/13, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 9959/13, relativa a prestacions per a la
dependència, que formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, podríamos definir,
atreviéndonos a hacer una definición, dependencia como el
estado de carácter permanente en que se encuentran las personas
que por razones de edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas
a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial
precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas, o, en caso de
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal. Es decir, son, en
definitiva, aquellas personas que no pueden valerse por si
mismas.

Entre el año 2011 i 2013 el presupuesto para dependencia no
ha cesado a aumentar, por lo que bien podríamos decir que la
izquierda habla sobre dependencia y que el Partido Popular se
ocupa de las políticas para garantizar sus efectivas prestaciones.
El número de beneficiarios que reciben la prestación...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

...ha crecido, señorías, y también lo han hecho aquellos que
teniendo un derecho reconocido para recibir una prestación,
antes no la percibían y hoy sí lo hacen.

El último presupuesto antes del año 2011, señorías, redujo
en más de 4 millones de euros la partida para servicios sociales.
Este gobierno, contando con el esfuerzo de todos, lo ha
aumentado en más de un 20% desde entonces. Esa es la
realidad, de tal forma que el presupuesto, para que lo sepa todo
el mundo, destinado a dependencia hoy es el más alto, sin duda,
de la historia de las Islas Baleares.

Así las cosas, señora consellera, ¿cuál es la cifra prevista
este año para prestaciones para dependencia en su conselleria?
Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado.
Decirles que el pasado día 13 de septiembre se aprobó en el
Consell de Govern una ampliación de crédito para la nómina de
dependencia de 9 millones de euros. Esto supone que este año
se va a consolidar un presupuesto para la nómina de
dependencia, es decir, para todas aquellas prestaciones
económicas destinadas a curas o prestaciones económicas
vinculadas al servicio de 41 millones de euros, que es el más
alto desde que se instauró la dependencia en esta comunidad
autónoma. Recordemos que en el 2011 fueron 34 millones, en
el 2012 fueron 38 y este año hemos llegado a la cifra de 41
millones de euros.

Pero evidentemente no nos podemos quedar aquí. Esta
comunidad autónoma no entraremos en cómo se empezó a
aplicar el sistema de dependencia y si tenía presupuesto a nivel
estatal o no, pero sí que es cierto que no se han hecho las cosas
lo más correctamente posible. Por ejemplo, uno de los ejemplos
que además estamos a la cola del resto de España es que
nosotros priorizamos las prestaciones económicas respecto a los
servicios, cosa que es una excepcionalidad de la ley. Estamos en
un porcentaje, que estamos intentando bajar, de un 70% de
prestaciones económicas frente un 30% de recursos y servicios.
Esto supone que la ley lo que preveía es que se pueda otorgar el
servicio más adecuado a la persona y nosotros lo que estamos
dando es una prestación económica. 

Estamos intentando cambiar esta tendencia, adaptarnos a lo
que realmente era el espíritu de la ley, estamos poniendo los
medios técnicos necesarios, estamos cambiando protocolos,
pero también estamos haciendo algo muy importante, que es
incorporar nuevos servicios a la cartera de dependencia, como
es el servicio de atención a domicilio de alta intensidad. Hemos
puesto en marcha un proyecto piloto este mismo año con los
ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma por valor de 1,7
millones de euros para que precisamente desde los
ayuntamientos puedan realizar este proyecto piloto de servicio
de ayuda a domicilio para personas con dependencia, con la
intención de, una vez valorado el éxito de este servicio, lo
podamos incorporar a la cartera de dependencia.

También podemos decir que este mismo año en el primer
semestre hemos tenido un crecimiento neto positivo de 5,5% de
personas que han entrado en el sistema. A día de hoy tenemos
el menor número de personas pendientes de recibir una
prestación y las personas que así lo reciben, contabilizado este
primer semestre, es de 9.886. 

Además queremos darle total transparencia a la dependencia
en nuestra comunidad autónoma, y nos hemos comprometido
ante los medios de comunicación a hacer una rueda de prensa
cada semestre para explicar de forma clara, directa y concisa
todos los datos de dependencia, un ejemplo de que este equipo
de gobierno sí que apuesta por la dependencia, aunque algunos
no quieran creérselo. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 9932/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a planificació d'infraestructures elèctriques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE 9932/13, relativa a planificació
d’infraestructures elèctriques, que formula el diputat Sr. Jaime
Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.
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EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras, señores diputados, Sr.
Conseller de Economía y Competitividad, las características
geográficas y naturales de nuestra comunidad autónoma a
menudo nos ponen algún límite o alguna dificultad añadida para
solventar ciertos problemas o llevar a cabo ciertas actividades.
Por eso nuestro sistema eléctrico a día de hoy vive casi aislado
del sistema eléctrico español y europeo.

Hoy las Islas Baleares disponen de dos subsistemas
eléctricos separados y aislados, el subsistema Mallorca-Menorca
y el subsistema Ibiza-Formentera. Debido a las características
técnicas de los mismos estos pueden llegar a ser más
vulnerables ante ciertas perturbaciones sobres nuestras redes,
algo que afectaría al suministro eléctrico y a la calidad del
mismo. 

Es por todo ello que para el Grupo Parlamentario Popular
disponer en nuestras islas de un sistema eléctrico fiable, seguro,
y que cubra toda la demanda de energía que necesita nuestra
sociedad debe ser algo prioritario. Por ello desde el Grupo
Parlamentario Popular valoramos de forma positiva el anuncio
de la pasada semana por parte del presidente del Govern de las
Illes Balears y del secretario de Estado de la Energía del
Gobierno de España, donde se informó que las Islas Baleares
iban a tener un plan especial de infraestructuras eléctricas de
más de 1.000 millones de euros para conectar nuestra islas con
el sistema eléctrico español y europeo.

A raíz de ello, Sr. Conseller, desde el Grupo Parlamentario
Popular nos gustaría conocer cuáles han sido los condicionantes
técnicos que ha defendido el Govern de las Illes Balears para
llegar a la planificación especial de infraestructuras eléctricas
que ha enviado el Gobierno de España a la Comisión Nacional
de Energía.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per contestar.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sr. Diputado, recordaré que el 28 de agosto
y 14 de noviembre del año pasado el cable eléctrico provocó
posibles apagones generalizados en el sistema Mallorca-
Menorca como consecuencia de fuertes tormentas. En estas dos
fechas por el mismo motivo se registraron cortes en el mismo
sistema Ibiza-Formentera debido a la falta de interconexión.
Así, el primer condicionante técnico que defiende el Gobierno
es garantizar el suministro eléctrico en el conjunto de las Islas
Baleares, incluso en las demandas puntas extremas.

Por otra parte otro condicionante que hemos tenido en
cuenta es el relativo a conseguir un importante ahorro, fruto de
la incorporación de nuevos enlaces en nuestro sistema eléctrico.
Y finalmente un tercer condicionante: es para que el desarrollo
de energías renovables y su integración en el sistema en
Baleares es imprescindible disponer de nuevas interconexiones
con la península e interislas por partes. 

Antes de la puesta en marcha del servicio de enlace entre
península y las Islas Baleares, proyecto Rómulo, el secretario de
Estado de Energía, Alberto Nadal, con el apoyo de Red
Eléctrica, estudió la posibilidad de integrar en mayor medida el
sistema eléctrico balear en el sistema eléctrico nacional. Cabe
recordar, Sr. Diputado, que usted lo ha dicho, que en la
actualidad el sistema balear opera independientemente del
sistema peninsular. Esta operación independiente y una serie de
costes reconocidos por parte del sistema proporcionan un
sobrecoste respecto a la generación de la península. El Estado
propuso rebajar ese diferencial de coste y encargó a Red
Eléctrica la elaboración de un estudio al respecto. Sobre este
estudio el Estado solicitó la valoración del Govern a través de
la Dirección General de Industria y Energía, y el Gobierno
entendió que la ejecución de determinadas instalaciones, por lo
expuesto anteriormente, es muy aconsejable para el conjunto de
ciudadanos y empresas de las islas, y eso se ha ido traduciendo
en las siguientes actuaciones, como el presidente el otro día
anunció: planificación especial 2013, ya aprobada; enlace doble
Mallorca-Ibiza, que figuraba en la planificación 2008-2016;
planificación especial 2014, en tramitación, Mallorca-Menorca,
un enlace; enlace doble Ibiza-Formentera; enlace doble
Mallorca-Castellón, que no figuraba en ninguna planificación,
y el tercer cable Mallorca-Ibiza.

Conviene subrayar además que en 2012 el Estado anuló
todas las planificaciones con sus consiguientes inversiones,
excepto las planificaciones especiales para instalaciones
imprescindibles para el sistema, como la interconexión
península-Baleares y entre islas.

Muchas gracias, Sr. Diputado.

I.4) Pregunta RGE núm. 9946/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat jurídica del TIL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 9946/13, relativa a seguretat
jurídica del TIL, que formula el diputat Sr. Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camps, em sorprèn veure-la
avui aquí. Cap conseller, cap govern en la història de les Illes
Balears, no havia rebut un rebuig social tan contundent com el
que es va manifestar diumenge passat. Més de 100.000 persones
varen rebutjar la seva política, i per això, per la contundència de
la resposta social, em pensava que el president ja l’hauria
cessada o, si no, per dignitat, vostè ja hauria d’haver dimitit.
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Però és aquí, i li correspon, per tant, respondre’m sobre si
considera que així com ha conduït aquest assumpte del
tractament integrat de llengües creu que és un model de
seguretat jurídica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera per respondre. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com que som
aquí, li contestaré. Sí, crec que s’ha desenrotllat i desenvolupat
amb seguretat jurídica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula?

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Anam arreglats idò! Pensàvem que les
lleis a la carta per al Partit Popular era cosa de la normativa
urbanística. Però, Sra. Camps, podrà passar a la història per
haver aplicat la legislació a la carta també a l’educació.

La seva actuació en aquest sentit ha demostrat que són uns
gestors pèssims, començant pels dubtes que plantejava el
Consell Consultiu, seguint amb la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia, que posa en evidència les presses en
l’aplicació del model de TIL, botant-se el Consell Escolar, el
Consell Consultiu i la negociació colAlectiva per aprovar el
calendari d’aplicació. El Tribunal Superior els arriba a dir dia 6
de setembre que “en un estado de derecho el fin no justifica los
medios", sinó que s’han de complir escrupolosament els
mandats constitucionals legals també en el procés d’elaboració,
cosa que vostès no han fet.

El conjunt de despropòsits arriba al clímax en l’aprovació in
extremis del decret llei. I converteixen les parts suspeses del
TIL en una norma amb rang de llei. Troben una forma
d’incomplir la suspensió ordenada pel Tribunal Superior, cosa
que indigna els magistrats que consideren que el decret llei és
una arma no prohibida de la qual abusa aquest govern. Arriben
a considerar els magistrats que se podria estar vulnerant el dret
constitucional a la tutela judicial efectiva. Es creuen vostès per
damunt de les lleis de la nostra comunitat autònoma, ens ho han
demostrat. Es creuen per damunt de l’Estatut d’Autonomia. Es
creuen per damunt de la Constitució Espanyola. Es creuen per
damunt de la divisió de poders, per damunt del poder judicial,
que l’ignoren de la forma més grollera amb un decret llei. Han
generat una solidaritat contra el TIL que no s’ha vist a cap altre
indret de l’Estat.

Només li queda un camí, Sra. Camps, començar de zero,
mirar per l’interès general i no simplement satisfer les
obsessions del TIL party del Consolat de Mar. Si no és capaç de

fer això, Sra. Camps, només li queda un camí que és per dignitat
presentar la dimissió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, la
dignitat afortunadament no és mirar la dignitat des del seu punt
de vista, és de ver que a la manifestació hi va haver molta gent,
hi va haver un 7-8% de la comunitat autònoma que s’ha
d’escoltar. Però hi faltava un 92% que era a ca seva i el mateix
pes té qui va a una manifestació que qui queda a ca seva.

Quant a qui ens jutjarà, la història ens jutjarà. Perquè la
història ens jutgi han de passar anys i ha de passar un temps. No
vostè aquí i en aquest parlament que fa molta demagògia.
Efectivament, la història jutjarà l’aplicació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, Sr. Bonet.

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

...a les Illes Balears i allò que tindrà de bo.

No posi en paraules dels magistrats coses que ells no han dit.
Vostè rallava l’altre dia de carnisseria jurídica i dos dies després
se demostrava que el decret que s’havia fet era totalment vàlid
jurídicament. Els magistrats amb una interlocutòria, que s’ha de
llegir, s'ha e llegir, no fer la interpretació que vostès fan, no
estan indignats, vostè està indignat. La interlocutòria és molt
correcta i té un desenvolupament jurídic molt bo i sense cap
tipus de recriminació.

Jo li diré que voluntat és la democràcia la que la imparteix.
El que no pot ser és que vostès vulguin governar sense que els
hagin votat, que vulguin que es faci la seva voluntat sense que
els hagin votat. I si parlam de seguretat jurídica, que era la
pregunta, no parlin vostès de seguretat jurídica, quan varen
prometre que pagarien milions d’euros, no els han pagat, resulta
que van deixar aquesta comunitat autònoma en una situació
d’inseguretat jurídica que feia que moltes empreses fins i tot
hagin fet fallida perquè els altres han hagut de pagar els deutes
i perquè no van poder resistir que els paguessin en temps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.5) Pregunta RGE núm. 9947/13, de l'Hble. Diputada
no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló, relativa a
autopistes de l'educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 9947/13, relativa a autopistes
de l’educació, que formula la diputada no adscrita Sra.
Margalida Font i Aguiló. Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades. Siguin les
meves primeres paraules per enaltir i lloar tota la comunitat
educativa per la seva fermesa en la lluita per la llibertat i en la
defensa de l’educació pública, donant un exemple de dignitat i
de valentia.

Dit això, formularé la pregunta. Sra. Camps, les autopistes
de l’educació passen per aplicar el TIL?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Sra.
Diputada, el Tractament Integral de Llengües forma part d’un
conjunt de mesures necessàries -entenem- per millorar el
sistema educatiu, derivat de la LOE i que va aprovar el Partit
Socialista i que ha demostrat que era un fracàs. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula?

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Camps, per la seva breu i concisa resposta.
Però miri, les seves autopistes de l’educació, aquelles que vostès
van prometre fomentar, amb el consens de tota la comunitat
educativa, s’han convertit en una marea verda, multitudinària i
pacífica. Una marea verda que s’ha transformat en un vertader
tsunami, escenificat en la major manifestació de la democràcia
de les nostres illes, posant de manifest de forma clara i
contundent el rebuig total i frontal cap una política educativa
d’imposició, de decrets, de falta de diàleg, de manca de consens
i que ja i sense complexos, mostra les seves intencions ocultes,
que no són altres que imposar l’obsessió del Sr. Bauzá per
ensorrar el consens en matèria lingüística d’aquesta comunitat.

Sra. Camps, vostè és la màxima responsable de l’educació
d’aquesta terra, i li deman seny i rectificació. La seva política
educativa va ser reprovada massivament a totes les illes, a totes.
La seva majoria parlamentària no justifica que governin
d’esquena als ciutadans. Aquest decret neix sense cap consens
i amb greus mancances metodològiques. Li ha dit no al TIL
tothom, tots els experts i diumenge varen ser més de 110.000
ciutadans i ciutadanes d’aquest país.

Vostès han creat un conflicte on no n’hi havia. Han
començat una guerra contra la comunitat educativa que ha
provocat el començament de curs més problemàtic d’aquestes
illes. I això no és el que s’espera d’un govern. Vostès han de
donar solucions i no provocar conflictes. Posin seny i escoltin
a tots, a tots, també a bona part dels seus.

Miri, la seva irresponsabilitat o la seva incapacitat no pot
durar més temps, Sra. Camps. Escolti i dialogui i si no és així,
vagi-se'n. I, per favor, no ho faci tota sola.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri,
diumenge és ver que hi va haver molta gent, però hi havia més
coses que el TIL, moltíssimes més, entre d’altres hi eren tots
vostès i motivacions polítiques.

Nosaltres escoltam i per açò jo m’assec amb tothom que faci
falta. Són vostès que creen alarma social, incendien i crispen
més l’ambient. Jo li diré una cosa, el que fa aquest govern no té
altre objectiu que acabar amb l’alarmant fracàs escolar que
tenen aquestes illes, és alarmant, un 39%. I aquest 39% és
evident que si tenim un model global, sigui el que sigui, el que
no podem fer és quedar sense fer res, amb l’immobilisme.
Precisament el Tractament Integral de Llengües és una passa
endavant que forma part com li he dit, d’un conjunt de mesures
que ajudarà a acabar amb el fracàs escolar en aquestes illes.

També li vull dir que no hem de confondre les coses. Jo
sempre he dit que el Tractament Integral de Llengües ajuda a
dominar, a defensar i a estimar la nostra llengua, a dominar el
castellà i a dominar una tercera llengua que és l’anglès. Vostès
creuen en un altre model, jo ho respect, vostès creuen en un
model d’immersió total i absoluta del català. Nosaltres creim
que per defensar la nostra llengua no fa falta un model
d’immersió absoluta, sinó que és suficient un equilibri de les
tres llengües. No confonguin una cosa amb l’altre. No perquè
vostès pensin diferent, s’estimen més la nostra llengua, perquè,
com els he dit moltes vegades, la llengua no és monopoli de
ningú, la llengua és de tots.

Jo li repetesc, jo respect molt les coses, però el mandat
parlamentari dura quatre anys. El que no poden pretendre vostès
és que es giri el mandat parlamentari perquè vostès pensen
diferent. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 9941/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conseqüències de la política educativa
del Govern (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 9941/13, relativa a
conseqüències de la política educativa del Govern, que formula
la diputada Sra. Esperança Marí i Mayans del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera d’Educació. La
manifestació de diumenge va ser, com segons tot apunta, una de
les més importants, de les més grans de la història de les Illes
Balears, una manifestació extraordinària en resposta a la política
educativa del Govern i a la política lingüística, una manifestació
que a qualsevol altre lloc hauria tengut unes conseqüències
immediates, que aquí no veim enlloc. La majoria silenciosa es
va manifestar amb escreix. Enlloc es manifesta més d’un 10%
de la població, enlloc, quan es manifesta un 10% vol dir que el
malestar contra el Govern és majúscul, apunti-s'ho.

El president ens va dir, i li ho record, que tenia 3.000
professors per ensenyar en anglès i que només se n’usaven 570.
Sent així no s’entén que a tall de petit exemple, només com a
botó de mostra, els colAlegis Urgell de Sant Josep, Sant Ciriac
de Santa Eulària, Santa Gertrudis, IES (...) Formentera, CEIP
Sant Lluís de Menorca, Cap de Llevant, IES Joan Ramis,
Esporles, Santa Eugènia, Bunyola, Aina Moll, CEIP Sant Joan,
Sant Bartomeu d’Alaró, Algaida, Petra, no tenguin els
professors amb perfil o d’anglès que han solAlicitat. O és que
realment han d’ensenyar en castellà i no en anglès? Tot això
quan el Govern va dir que tots els centres tenien els recursos
necessaris per impartir aquest TIL.

Sigui com sigui, consellera, ho vull sentir de vostè mateixa.
Tenen les centres educatius de les Illes Balears els recursos
suficients per implantar-lo?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Sí, així i
tot, amb les disponibilitats econòmiques que té el Govern i amb
les penúries que passa, tots els centres tenen els recursos
econòmics i personal per començar el TIL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Consellera, han maltractat aquests centres
educatius, dels millors centres educatius d’Eivissa, centres
educatius que no coneixen la paraula fracàs escolar i els han
maltractat i continuen obviant el problema.

Consellera, no han negociat res en quatre dies. No han
manifestat cap voluntat de diàleg. Tot ha estat una ficció, una
ficció que encara continua. Si tenen un bri, només que sigui un
bri de voluntat de diàleg, han de començar per retirar el TIL i la
Llei de símbols i després dimiteixin, dimiteixin i que a partir
d’aquest moment comenci el diàleg. Han de presentar la seva
dimissió i la de tot el seu equip, si no ho fan, no vagin dient que
tenen voluntat de diàleg ni de consens, ni d’acords amb ningú.
Li deman que dimiteixi i comenci el diàleg, el diàleg amb la
comunitat educativa.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. No s’ha
maltractat cap centre, per primera vegada en molts d’anys, des
de la Direcció General de Planificació es va anar centre per
centre d’aquestes illes i amb els directors es van pactar les
quotes de professors i els recursos que necessitaven, centre per
centre. I açò no s’havia fet des de feia moltíssims d’anys.

A part de tot açò, s’han contractat més d’un centenar de
professors més, arribaran 156 auxiliars de conversa. El Govern
està fent un esforç molt important per mantenir el nivell
d’aquestes illes, el nivell en educació. I pensi una cosa, realment
el més important és que es pugui desenvolupar amb èxit. Ara,
si vostè me diu que no els interessa sentir que hi ha 156
auxiliars de conversa, més d’un centenar de professors, els
recursos evidentment no acabarien mai, podríem posar una
immensitat de recursos a cada colAlegi; però pensi una cosa, hem
de posar els que puguem i creim que són suficients.

Com deia Andreas Schleicher, director del programa PISA,
l’èxit educatiu no és cosa de quantitat, sinó de qualitat. Per tant,
senyors, l’èxit escolar no és qüestió de doblers, és qüestió
d’altres coses i açò és el que hem de començar a aprendre. I
tenim un fracàs immens i el Govern té l’obligació de fer alguna
cosa. I açò és el que estam fent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.7) Pregunta RGE núm. 9943/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conseqüències de la política educativa del Govern
(III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 9943/13, relativa a
conseqüències de la política educativa del Govern, que formula
el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, abans d’ahir
100.000 ciutadans al carrer varen reprovar la política educativa
del Govern i els varen dir clarament retirin el TIL i varen
demanar la seva dimissió.

La setmana passada el Govern va anunciar la disposició per
atendre necessitats en aprenentatge en anglès. Jo li deman, si
n’hi ha per al TIL, quina disponibilitat té la Conselleria
d’Educació per atendre les demandes reals dels centres
educatius de les Illes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Consellera, per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. La
disponibilitat d’aquesta consellera és màxima dins la
disponibilitat pressupostària actual. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Consellera, pensa recuperar els 150 milions perduts els
darrers dos anys? Pensa restituir els mil professors acomiadats?
Per què comença un curs amb 500 professors manco? Pensa
tornar al nivell inicial les ajudes a l’adquisició de llibres i de
material escolar? Tornarà la dotació efectiva de les beques de
transport i de menjador? Pensa tornar les ràtios a les aules a un
nivell pedagògic? Substituirà les baixes de professors?  Hi haurà
reforçament educatiu? Què passarà amb els programes
d’inserció educativa o amb els programes d’orientació a
l’aprenentatge?

Totes aquestes i més són les demandes reals que tenen els
docents respecte de les retallades que ha fet la conselleria.
Quines mesures concretes posarà per reduir el fracàs escolar?
Sap què sabem? Que quan el 80% de pares i mares varen triar
el català com a llengua vehicular, tot va canviar. Ningú no
s’oposa a l’anglès, vostès ho saben, l’únic que els diuen és que
així no. Però vostès estan enrocats, han triat un camí
d’autoritarisme i d’imposició, quan l’educació i els seus canvis
el que necessiten és consens.

Sr. President, tota la comunitat educativa li ho demana i la
majoria social li ho reclama, 100.000 persones varen reprovar
la seva política educativa. Hi ha d’haver dues conseqüències:
una educativa, retirada del TIL; i una altra de política, que és
que vostè se’n vagi, Sra. Consellera, però no se’n vagi tota sola,
dugui-se'n tot el seu equip directiu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat.
Afortunadament les dimissions d’un equip i d’una consellera no
es deuen a l’oposició, en aquest cas no en quedaria cap de viu.
Així i tot li diré, és veritat que hi va haver molta gent, respecte
absolut, hi havia entre 20.000 i 30.000 fillets entre tots els
manifestants, però jo li repetesc, el 92% de la població de les
Illes va quedar a ca seva i també té veu i es mereix el mateix
respecte.

Precisament per consensuar les coses i per arribar a acords,
aquesta consellera s’està seient hores i hores amb els
representants dels treballadors. Tot açò que vostè diu, baixes de
professors, beques de menjadors, llibres, formació del
professorat, precisament són els 6 punts que tenia tancats
aquesta conselleria. O sigui, és un acord global, però tenia
aquests 6 punts redactats i consensuats. Ara clar, si resulta que
quan arribam al Tractament Integral de Llengües, em diuen la
retirada absoluta, nosaltres aquí..., quan ja hem fet una passa
que és la voluntarietat a primer d’ESO, és evident que no ho
podem acceptar, perquè entenem que no tota la comunitat balear
comparteix el criteri de retirada absoluta. I quan un ralla i
dialoga, hi ha d’haver dues parts, no ens podem trobar una paret.

Nosaltres hem fet una passa endavant, hem rallat de
condicions laborals, fins i tot vam mig tancar 6 punts i quan
hem rallat del tema del Tractament Integral, creient com creim
en el projecte, en les bonances, que és necessari, per consensuar
hem dit que el faríem voluntari, si a l’altra part li venia bé, a
primer d’ESO. No ha bastat, senyors, el consens ve de dues
parts.

Tenim moltes idees per acabar amb el fracàs d’aquestes
illes. El Tractament Integrat és una d’elles. Volem reformar la
Formació Professional, volem integrar els certificats de
professionalitat dins el tema de la formació reglada, ... són
tantes i tantes les idees que pensam fer i executar perquè volem
acabar amb el fracàs i ho aconseguirem. Li sàpiga greu a qui li
sàpiga greu.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 9944/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conseqüències de la política educativa
del Govern (IV).

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 9944/13, relativa a
conseqüències en la política educativa del Govern, que formula
la diputada Sra. Conxa Obrador i Guzman del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, despús-ahir
el seu projecte estrella va ser reprovat per una gran majoria de
persones que va dir “basta ja”, per més de 100.000 persones que
varen dir no a l’autoritarisme i al TIL. La importància d’aquesta
resposta contra el seu govern és històrica, pares, mares,
professorat, alumnat, colAlectius professionals i institucionals
han reaccionat amb una sola veu contra la seva prepotència, han
aconseguit vostès unir les diferents sensibilitats de les illes, les
més conscients, les de tots els sectors, des de l’escola pública a
l’escola concertada. I ens crida especialment l’atenció la reacció
d’aquest sector, el concertat.

Per això li deman: per què creu vostè que alguns centres
concertats no s’han adherit a la vaga educativa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri,
jo no s’he perquè no s’han adherit, jo l’únic que li puc donar són
les xifres de la vaga: dia 16, un 8,6%; dia 17, un 6,1; dia 18, un
4,7; dia 19, un 3,1; dia 20, un 2,4; dia 23, un 1,8; dia 24, un 4,7;
dia 25, un 1,6; dia 26, un 0,8; dia 27, un 1,9, i avui, dia 30,
perdó, dia 30, ahir, un 8,2.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Miri, la seva vacuïtat demostra el
desconeixement de la realitat educativa d’aquesta comunitat. Els
representants de les escoles catòliques concertades que formen
part del 40% de l’ensenyament obligatori d’aquesta comunitat
han dit que no accepten les seves imposicions, consellera; que
passen del TIL; que aplicaran directament els projectes
lingüístics que el centre consideri adequats. Perquè el
trilingüisme xoca directament amb el seu dret de dissenyar un
projecte educatiu propi.

Per cert, que aquesta negativa, la de les escoles catòliques,
ha rebut el míssil del Círculo Balear, un grup d’exaltats que
donen suport al PP més radical, qui ha qualificat l’escola
catòlica d’antisistema, Sra. Consellera, l’escola catòlica
antisistema, això és  alAlucinant.

El acusarà també a vostès de ser pancatalanistes? Creu vostè
que aquests centres formen part de la majoria silenciosa que els
dóna suport? No surten a les seves estadístiques, però no els
donen suport, és evident que no. Però vostès s’han apropiat
d’aquest silenci, vostès s’han apropiat d’aquesta falta de suport
de les escoles concertades. Tots han parlat, les escoles
catòliques, les cooperatives, l’escola pública, la UIB, ha parlat
el cent per cent de la majoria qualificada i ha dit que no al TIL,
ha dit basta d’imposicions, ha dit basta ja d’experiments
kamikazes amb els infants.

Vostè ha esgotat el poc crèdit que ja tenia i per aquest motiu
no pot continuar ni un minut més al front de la seva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, gràcies...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

... gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula, té la paraula Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri,
l’escola concertada aplica el Tractament integrat de llengües,
tota l’escola concertada.

(Remor de veus)

(Se sent de fons una veu que diu: “no és ver, no és ver”, i
altres veus que diuen “mentida, mentida”.)

De vegades vostès posen paraules en boca de qui no és el
seu representant.

Li diré més, li diré més: es produeix en aquests moments, i
a la conselleria així ens passa, un preocupant fet real de
transvasament d’alumnes, de pares que demanen places a
l’escola concertada per anar-se’n de la pública, i açò és real, a
les tres illes, en aquest moment.

(Remor de veus)

L’escola concertada aplica el TIL.

(Remor de veus i se sent de fons una veu que diu: “No sap
de què xerra”.)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, silenci.

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

Senyora, permeti'm, senyors diputats. Per finalitzar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixi d’intervenir, per favor. Silenci, gràcies per tot ...

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

... vull aprofitar per agrair a les patronals de les escoles
concertades i als professionals d’aquestes, directors, professors
i fins i tot sindicats, l’actitud de responsabilitat i professionalitat
demostrada per al bé dels nostres alumnes.

Gràcies a tots ells.

(Alguns aplaudiments)

(Se sent de fons la veu de la Sra. Obrador i Guzmán que
diu: “Però no els donen el suport, no tenen el seu suport”;
també se sent la veu del Sr. Bonet i Bonet que diu: “Mentidera,
... mentidera”, i novament la de la Sra. Obrador i Guzman que
diu: “Mentida, mentida”.)

I.9) Pregunta RGE núm. 9934/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions per a la capacitació del
professorat en llengua anglesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 9934/13, relativa a accions per
a la capacitació de professorat en llengua anglesa, que formula
la diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Alguns dels que han vengut a
amagar el seu vertader a un ensenyament plurilingüe en els
centres escolars han argumentat raons com la manca de
preparació del professorat. És un fet que hi ha 3.875 professors
amb un nivell acreditable per poder impartir, sense problemes,
assignatures no lingüístiques en anglès, quan per a enguany se’n
necessiten tan sols 570.

Per aconseguir-ho fa anys que el Govern aposta tant per
l’actualització lingüística del professorat com per l’actualització
metodològica; formació que, a més, s’incrementarà i
s’intensificarà dins el Pla de formació permanent del professorat
2012-2016, per al qual li demanam avui, Sra. Consellera.

A més, a dia d’avui, els joves que es preparen per ser
docents ja es graduen amb aquest nivell B2 en llengua
estrangera, que és el que s’exigeix per impartir formació
bilingüe a totes les comunitats autònomes. Nivell que és, a més,
superior al que s’exigia a les seccions europees del pacte. No
em puc creure que el que abans era més que suficient, ara no
basti; no em puc creure que el que sigui vàlid per a d’altres
comunitats autònomes no ho sigui aquí; no em puc creure que
el que sigui vàlid a la concertada i a la privada no ho sigui a la
pública; no em puc creure que amb el nivell B2 els professors
no puguin donar dues hores de plàstica en anglès, no m’ho puc
creure.

(Remor de veus)

L’oposició ha cercat quantes excuses ha trobat per generar
confusió, crispació i atiar el conflicte. Vostès no volen ni TIL ni
anglès, vostès pretenen continuar fent de l’anglès un
ensenyament d’elit. Vostès volen continuar amb el sistema
d’immersió lingüística en català.

(Remor de veus)

Diguin-ho, tant de bo haguessin cregut en l’anglès durant la
passada legislatura! Tant de bo no haguessin derogat el decret
de trilingüisme per tornar a la immersió!

(Remor de veus)

No s’amaguin, no s’avergonyeixin!

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Quan han governat han demostrat que no volen ni
trilingüisme, ni anglès. Avui ja no duen els cartells, avui ja
només criden.

(Remor de veus)

Per això, el Partit Popular continuarà apostant pels centres
plurilingües i continuarà defensant que la llengua és una eina de
comunicació social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

No és propietat de ningú, no és cap eina de l’esquerra per fer
una política que no té res més a oferir. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i cridòria, se senten
veus que criden: “La pregunta, la pregunta, la pregunta”, i
una veu de fons que diu: “Venga, fer la pregunta”.)
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, estic
contenta que hagi dit, perquè realment ...

(Remor de veus i algunes rialles)

... després de la cessió...

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “Per
favor, quin ridícul, per favor”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

... després de la cessió que ha fet el Govern, precisament per
consensuar-ho tot, rallam que es manté tot açò per a dues hores
a la setmana més d’anglès a la primària. I açò els pares ho han
de valorar. Dues hores més d’anglès per atracar les tres llengües
a totes les classes socials, tant el que es pugui pagar classes
particulars com el que no se les pugui pagar; per fer universal
l’ensenyança en tres llengües.

(Remor de veus)

És tan bo el projecte, tan social, que sembla mentida que ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... fins i tot l’esquerra no el defensi.

Miri, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
ajudarà el professorat en tot el que faci falta i precisament per
açò, perquè volem ajudar a formar-lo i volem que estigui
tranquil, hem obert totes les escoles oficials d’idiomes. Mai en
aquesta comunitat autònoma..., hem passat de 1.000 i busques
d’alumnes en anglès a 12.000 alumnes, mai no s’havien obert
d’aquesta manera i s’havien donat les possibilitats que es donen
per als que vulguin fer tot l’itinerari.

En els CEP, en els CEP que hi ha en aquestes illes mai no
s’havien donat els cursos de formació com es donen ara. Hi ha
una immensitat de cursos, de tal forma que un professor pot
començar l’itinerari i acabar-lo, i són gratuïts.

El Servei d’Ocupació, el SOIB, precisament farà el mateix
de crear aquests itineraris per a tots aquells professors que
siguin a l’atur, perquè puguin preparar-se.

Pensi vostè que hem obert les acreditacions del B2
moltíssim; hem permès que, fins i tot la Universitat, que ja fa,
ja surten els seus alumnes amb el nivell, es pugui simplement
amb un certificat del degà o del rector certificar aquest titulació,
aquest nivell d’anglès. Es donen i es donaran tantes facilitats
que voldria que es tingués en compte, perquè el Govern el que
vol és que estiguin tranquils, els professors tranquils perquè els
ajudarem en tot el que faci falta per agafar el nivell que
requereixin.

Els pares que estiguin tranquils perquè fa anys que es
practica en aquest nivell i els alumnes ho agafen. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 9942/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conseqüències de la política educativa del Govern
(II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 9942/13, relativa a
conseqüències en la política educativa del Govern, que formula
el diputat Sr. Lluís Maicas i Socías del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Per quin motiu l’aprovació d’una llei
que limita la llibertat d’expressió és una prioritat per a la
Conselleria d’Educació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera, per contestar.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. La llibertat
d’expressió és fonamental en aquest país, la llibertat d’expressió
és llibertat, sense coacció, sense condicionar les persones; la
defensam el Govern i la Conselleria d’Educació, però sobretot
sense coacció, amb llibertat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Algunes persones tenen la temptació de silenciar allò que no
volen sentir, de suprimir allò que no volen veure, de prohibir
allò que no coincideix amb la seva doctrina; tenen la temptació
de fer emmudir la discrepància democràtica. Vostès, a més de
tenir la temptació, hi segueixen, com ja hi seguiren els seus
referents ideològics cada cop més evidents, perquè el seu
objectiu final és establir un estat policial.

Vostès legislen per emmordassar els ciutadans, per
restringir-los els seus drets fonamentals, com ara el dret de la
llibertat d’expressió i el dret a la llibertat de càtedra. I a més, no
escolten aquells a qui consulten. L’exercici d’aquests drets no
pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia.



4246 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 1 d'octubre del 2013 

 

Volen prohibir els llaços a les façanes dels centres educatius,
els molesten els enllaçats perquè reivindiquen la pertinença a
una cultura i a una llengua que els emmalalteix i que volen sí o
sí eliminar. Les quatres barres són un privilegi que ens concedí
el Rei En Jaume l’any 1269. Per cert, sap quants municipis de
la nostra comunitat porten en els seus escuts i banderes les
quatre barres? No més de 25 consellera; també voldran
eliminar-les? Legislaran per modificar els escuts i treure’ls les
quatre barres?

Els llaços que vostès volen prohibir són, i en això tenen raó,
una forma pacífica d’expressar la resistència, una forma de
recordar qui som i d’on venim, una forma de recordar quina és
la nostra llengua pròpia, la nostra llengua històrica.

Senyors diputats del Partit Popular, senyors del Govern del
Partit Popular, deixin d’exercir de repressors perquè acabaran
prenent-hi gust i de legislar passaran a executar. Facin un
exercici de tolerància, de respecte envers aquells que volen
expressar lliurament el seu desacord. Retirin la llei de símbols,
no cedeixin a la temptació de restringir la llibertat d’expressió
dels ciutadans, la democràcia els ho agrairà.

I jo, contràriament als meus companys, Sra. Consellera, a mi
no m’estranya gens veure-la aquí, atès el seu nivell que té i el
seu concepte de la dignitat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas, gràcies, Sr. Maicas.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. El nivell el
demostren les persones amb els fets. Quan un discrepa d’un
altre, i ralla i debat i s’enriqueix està bé, perquè no tots pensam
igual i ens hem d’enriquir uns amb els altres; ara, quan un
insulta, fa pressió, violenta..., açò, açò és respectar els altres,
açò és la democràcia que vostès venen? Açò és la democràcia
que vostès volen ensenyar als nostres fills? Açò és el nivell
d’educació que vostès propicien? No el diàleg, els crits, els
insults, les manifestacions, la violència, açò és el que vostès
defensen?

(Remor de veus)

Ningú en aquest país no vol censurar res, no discrepam amb
la llibertat, discrepam, com podem coincidir amb vostè o amb
altres persones, però dins el respecte. I quan un no coincideix,
després d’haver-ho rallat, un ha de fer el que pensa, perquè si no
el que vostès entenen per diàleg és cessió total del contrari.

No em ralli de la nostra cultura, no s’autoproclami pioner de
la nostra cultura, de la nostra terra, que tots estimam; no me la
vengui a altres països, no me la vengui a altres comunitats
autònomes, perquè tenim molts vincles molt importants amb
altres comunitats autònomes que hem de respectar, però no
vengui aquesta terra, no vengui Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera amb la seva personalitat, la seva història, la seva
cultura, la seva natura, la seva llengua, no me la vengui a altres
llocs, perquè tenim personalitat pròpia, no necessitam que ens
venguin a donar lliçons.

I estimar la nostra terra comença per estimar-ho tot,
comença pels actes, no per les paraules, pels actes. Com rallar
la nostra llengua comença per aplicar-ho un mateix, no per
predicar-ho als altres. I si una altra persona vol rallar-ne una
altra, respectar-la i no obligar-la a fer el que no vol fer. Donar
llibertat a tothom perquè les llengües han d’unir, no han de
separar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 9939/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obligacions econòmiques amb els
Consells Insular de Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 9939/13, relativa a obligacions
econòmiques amb el Consell Insular de Formentera, que
formula el diputat Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
No tenim cap dubte, Sr. Conseller, que com a conseqüència de
la crisi econòmica i d’una gestió dels recursos públics deficient,
la comunitat autònoma de les Illes Balears ha anat arrossegant
un problema d’ingressos, un problema de finançament.

Davant d’aquesta situació, aquest govern ha procurat sempre
incrementar els ingressos trencant una dinàmica amb una
tendència que ens conduïa directament cap a l’abisme
econòmic, i ja comprometia notablement la prestació de
determinats serveis públics per part dels consells insulars,
precisament els més necessitats, d’especial protecció en
l’econòmic.

No és res nou si diem que són precisament els consells
insulars, per la seva pròpia naturalesa, que són les institucions
amb majors problemes de liquiditat i en conseqüència són els
òrgans que tenen majors dificultats per quadrar els seus
pressuposts, doncs són irremeiablement exposats a un
finançament òptim.
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Per saber de què parlam i per tenir una idea, a 30 de juny de
l’any 2011, el Govern de les Illes Balears acumulava un deute
amb el Consell de Formentera que arribava all 5.450.000 euros.
A 31 d’agost de l’any 2013, el Govern de les Illes Balears
acumulava un deute amb el Consell de Formentera que arribava
pràcticament als 13 milions d’euros.

Mesos endarrera, en aquesta mateixa cambra, en aquest
parlament, es va aprovar una iniciativa parlamentària, per
unanimitat, que instava el Govern de les Illes Balears a reduir i
a liquidar el deute amb els consells insulars abans que finalitzi
la present legislatura. Aquest és un mandat, un mandat
parlamentari que el compromet, Sr. Conseller, que l’obliga a
vostè i també a la seva conselleria, és un mandat imperatiu que
ha acceptat vostè com un repte certament possible i, com diu
vostè, amb limitacions temporals raonables.

Sigui com sigui, Sr. Conseller, i centrant la qüestió, ens
agradaria saber en quina mesura assumeix vostè, la seva
conselleria, aquest govern, aquesta obligació, aquest repte i, en
particular, amb el Consell de Formentera, motiu pel qual li
formulam la següent pregunta: en quina mesura, Sr. Conseller,
fa front el Govern de les Illes Balears a les obligacions
econòmiques reconegudes amb el Consell Insular de l’illa de
Formentera?

Moltes gràcies, Sr. President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Jerez. El Govern de les
Illes Balears creu en l’arquitectura institucional de la nostra
comunitat, creu en els consells insulars com a institucions
insulars de govern i perquè creu en aquestes coses, sense
eslògans i amb feina callada, però eficient, solucionam els
problemes.

Evidentment que el Govern es va comprometre a cancelAlar
el deute que manté amb els consells insulars; pensi vostè que el
deute avui són 300 milions d’euros, dels quals 200 ja hi eren a
30 de juny del 2011.

Algú dirà que aquest deute de 200 milions de 30 de juny del
2011 és fruit de trenta anys d’autonomia. Això ens posa les
coses, imagini’s, al nivell d’exigència. Hem de complir els
nostres pressuposts, no hem d’augmentar el deute i, a més, i així
ho farà el Govern, hem de fer que el deute de 200 milions de
trenta anys d’autonomia sigui això mateix, història. 

Respecte del Consell de Formentera el deute avui vençut i
reconegut són 13 milions 200. Durant aquests dos anys i mig
hem fet pagaments ordinaris al Consell de Formentera per valor
de 23 milions. Deixi’m dir-li una cosa, vàrem pagar l’any 2011,
8,9 milions; l’any 2012, 8,1, i fins setembre del 13 hem pagat
6,2 milions. En canvi, l’any 2008, l’any 2009 i l’any 2010 es
varen pagar 5,4 milions; 9,4, i 7,3. Però a més, ara, mitjançant
el pagament, el mecanisme extraordinari de pagament a
proveïdors, el Govern ha certificat un deute, i pagarem abans de

finals d’any, amb el Consell de Formentera per valor de 5
milions més. I és que, a més, i amb això ens referim a les
obligacions ordinàries, però a més el passat 27 de setembre
vàrem fer una aportació d’1.377.000 al Consorci Formentera
Desenvolupament. Sap vostè de quan data l’últim pagament a
aquest consorci de l’anterior legislatura?, de 21 de gener de
2010. Sap vostè que en l’anterior legislatura es varen fer
pagaments a aquest consorci per valor de 600.000 euros i en
aquesta ja duim 1 milió 800, els hem triplicat.

Per tant, el Govern tracta de manera igual a totes les nostres
illes perquè al final del que es tracten les accions del Govern és
de vertebrar la nostra comunitat i que els ciutadans de totes les
illes sentin que el Govern també és el seu govern.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 9933/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autoritzacions de
l'activitat del sector del xàrter nàutic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 9933/13, relativa a
autoritzacions d’activitats del sector del xàrter nàutic, que
formula el diputat Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Continuemos como la semana pasada,
con la normalidad. Quiero incidir nuevamente en que la
actividad marítima es consustancial con nuestro carácter
pluriinsular, por ello la importancia de la náutica y sus
instalaciones para nuestra comunidad. Conscientes de ello este
gobierno ha supuesto un giro en todo lo relativo, en todo, al
sector náutico y sus infraestructuras, a diferencia del anterior
con cambios de signo que lo ignoró y mal gestionó.

Como manifiesta este govern, el sector de la náutica es
absolutamente imprescindible y estratégico para nuestra
comunidad y despierta las máximas inquietudes, ya que es un
sector productivo con gran capacidad de crecimiento económico
y de creación de un empleo cualificado, siendo nuestra
comunidad cada vez más su referente en temas de actividad
náutica. Hay que destacar, además, que la Mesa Sectorial
Náutica y sus conclusiones, llevada a cabo en esta legislatura,
ha creado también, com destaca el Govern, un punto de
inflexión en sus relaciones con el sector de la náutica recreativa,
pero nada es porque sí. Este gobierno, a diferencia del inactivo
anterior, trabaja desde el comienzo de la legislatura en un gran
número de medidas respecto a la náutica, como medidas en
gestión optimizando el ente Ports y actualizando cánones;
medidas de promoción en ferias náuticas; medidas en
infraestructuras, como la mejora del mantenimiento y
reordenación de instalaciones portuarias, y la regularización de
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fondeos en puertos. Y medidas normativas, como modificar la
Ley de puertos y la de transporte marítima; sustituir los planes
directores portuarios por un plan general con apartados
insulares, y adaptar la normativa del alquiler de embarcaciones
de recreo. Así, uno de los indicadores del funcionamiento del
sector náutico son las autorizaciones de chárter náutico que
concede el Govern de les Illes Balears. 

Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le
formulo la siguiente pregunta, ¿en qué situación se encuentran
actualmente las autorizaciones de actividad del sector del
chárter náutico en nuestra comunidad autónoma que llevan a
cabo desde el Govern de les Illes Balears?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller de Turisme per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. El chárter
náutico, que consiste en el alquiler de una embarcación con o
sin patrón, es una actividad cada vez más importante en nuestras
islas ya que tenemos un marco incomparable para su práctica.
La realización de esta actividad precisa de una autorización que
se renueva anualmente para garantizar que se cumplen todos los
trámites administrativos y en lo que va de año la Dirección
General de Puertos y Aeropuertos ha concedido un total de
1.592 autorizaciones para chárter náutico.

La evolución desde el año 2010 es muy positiva, ese año se
concedieron 1.227 autorizaciones en el mismo período de
tiempo, en el año 2011, 1.250, y en el año 2012, 1.438. Por
tanto, el incremento en autorizaciones de licencias desde el año
2010 ha sido de casi el 20% al haberse incrementado el número
absoluto de autorizaciones en 365.

Por lo que respecta a las banderas de las embarcaciones, hay
que destacar que el 82% de dichos barcos poseen bandera
española, seguidos de los barcos con bandera alemana que
suponen el 8% del total de embarcaciones y en tercer lugar con
bandera del Reino Unido el 7,1%. Igualmente, es necesario
destacar que aproximadamente el 75% de las autorizaciones
corresponden a solicitudes incoadas por empresas, es decir,
personas jurídicas de empresas náuticas de chárter mientras que
el 25% restante corresponde a personas físicas. 

La actividad de chárter náutico implica el abono de una tasa
y los ingresos en lo que va de año por dichas tasas han sido de
228.811 euros frente a los 87.202 euros ingresados en el mismo
período del año 2010 y los 90.997 euros del año 2011.

Finalmente, con el objetivo de dar salida a toda la actividad
que pueda repercutir en la recuperación económica de nuestra
comunidad autónoma se ha reducido notablemente el período de
tiempo para resolver las solicitudes pendientes, así, actualmente,
se estaba respondiendo o se estaban otorgando en un plazo que
va entre 7 y 10 días frente al plazo de concesión de épocas
pasadas que rondaba entorno a un mínimo de un mes.

Y siguiendo esta línea el próximo Consejo de Gobierno, el
del viernes, aprobará un decreto por el que los trámites para el
ejercicio de esta actividad serán más ágiles ya que a partir de
ahora sólo será precisa una declaración previa responsable.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 9935/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a endeutament de la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 9935/13, relativa a
endeutament de la comunitat autònoma, que formula el diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tornam a parlar avui dels
mecanismes de pagament a proveïdors de la comunitat
autònoma activats des del Govern d’Espanya per poder pagar el
caramull de factures pendents que tenien les administracions
després del desgavell socialista i, per tant, entenem que molts de
diputats de l’oposició surtin quan es fan aquestes preguntes.

Els dos primers plans de pagament a proveïdors varen
suposar una aportació de 900 milions d’euros, amb els quals
s’ha fet front a més de 4.500 factures d’empreses i autònoms
proveïdors de l’administració als que l’anterior govern havia
deixat de pagar. Aquesta important passa era imprescindible per
acabar amb els impagaments del Govern, els proveïdors ja no
podien continuar carregant damunt les seves esquenes el
finançament de les polítiques públiques del Govern del pacte a
costa de no cobrar ells. 

La setmana passada vàrem parlar també del tercer
mecanisme de pagament a proveïdors amb el qual es faran
efectius, aproximadament, 100 milions d’euros. Un mecanisme
que juntament amb la ja anunciada Llei de finançament dels
consells, per la qual el Govern pretén atorgar a aquestes
institucions un sistema estable i definitiu que posi fi a l’actual
model vigent de bestretes i que els permeti participar en
l’increment dels ingressos de la comunitat, marquen la
diferència, un canvi en la forma de fer les coses.

Quina diferència, Sr. Marí, amb les manifestacions que
l’exconseller Manera feia alegrement sobre aquells famosos 150
milions que ja estaven a punt, emparaulats amb els bancs i que
no varen sortir després enlloc quan vostè va arribar a la Direcció
General del Tresor de la comunitat autònoma. Una de les passes
importants que s’ha donat per part del Govern ha estat
transformar el seu deute comercial, és a dir, el deute amb els
proveïdors, en deute financer, és a dir, deute amb els bancs, fent
front així a les seves obligacions de manera responsable. 
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Per tant, li demanam avui, Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, quina valoració fa de la darrera xifra
d’endeutament que ha donat el Banc d’Espanya amb relació al
deute financer de la comunitat autònoma? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Ha fet vostè
una referència a 150 milions d’euros, com a membre del Govern
em permetrà no ser àcid i deixar-la de banda, però deixi’m dir-li
també, en primer lloc, mentre liquidem pressuposts de la
comunitat amb dèficit l’endeutament creixerà a la nostra
comunitat. Això és així i ho hem d’explicar. L’única manera de
reduir endeutament és equilibrar els comptes, i això fa el
Govern, no podem continuar, millor dit, com millor o com més
aviat millor equilibrem els comptes començarem a reduir
l’endeutament. Aquest procés de reducció de l’endeutament,
però, no pot ser immediat perquè colAlapsaríem els nostres
serveis públics essencials, ho hem de fer progressivament, per
això està marcada la senda d’estabilitat pressupostària i està
marcada la senda de consolidació fiscal.

Aquells que defensen polítiques públiques d’increment de
despesa corrent amb càrrec a deute públic normalment obliden
que el deute l’hem de finançar, l’endeutament l’hem de
finançar. Aquesta part de l’equació no interessa, fins i tot se’ns
diu i se’ns reclama que no el paguem. Jo li diré, el resultat
d’aquesta equació és que al final als que no pagaven eren als
proveïdors, però els venciments dels bancs es pagaven
puntualment, com no pot ser d’una altra manera.

És una enganyifa agafar les dades del Banc d’Espanya
només referides a deute bancari, perquè a aquestes dades a 30
de juny de 2011 hem d’afegir 1.500 milions d’euros que
s’amagaven sota el capell, però que es devien a proveïdors i a
institucions de la nostra comunitat. L’increment de deute, avui
les dades del Banc d’Espanya són 5.889 milions d’euros,
l’increment de deute respecte dels 4.500 de 30 de juny de 2011
corresponen a 842 milions d’euros del mecanisme extraordinari
de proveïdors i a 487 milions de dèficit finançat de 2012 i de la
part de 2013.

Per tant, és veritat que hem transformat deute comercial en
deute financer, ho hem fet, per què?, perquè pagam a deu anys,
perquè pagam a 4% d’interès. L’alternativa era no dir quan
pagarem, perquè no es podia dir perquè ni ho deien, i pagar el
tipus d’interès de demora al 8%.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 9937/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions i actuacions en matèria de
prevenció d'incendis (rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 9961).

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 9937/13, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 9961/13, relativa a inversions i
actuacions en matèria de prevenció d’incendis, que formula la
diputada Sra. María Virtudes Marí i Ferrer del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, moltes han estat les felicitacions rebudes per part
de l’IBANAT davant la seva excelAlent actuació en tasques
d’extinció d’incendis que s’han produït aquest estiu, però no
podem oblidar que perquè la intervenció de les brigades sigui
eficaç és imprescindible realitzar inversions en formació, en
equipaments, en condicions de feina dels treballadors. Aquesta
inversió havia estat greument oblidada la passada legislatura
que ens trobàrem amb un material i amb uns vehicles en molt
deficient estat de conservació, dificultant, i moltes vegades
posant en perill, fins i tot la feina d’aquests treballadors.

Davant això, Sr. Conseller, ens pot explicar quines han estat
les inversions fetes per la seva conselleria durant aquesta
legislatura per modernitzar i consolidar l’operatiu de defensa
contra incendis forestals que s’executen a través de l’IBANAT?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Nosaltres
hem dit de forma continuada, i així ho hem demostrat, que la
prevenció i l’extinció d’incendis per a nosaltres, per a aquest
govern, és bàsic. Per tant, dins totes les fases de reestructuració
que hem hagut de patir, aquest departament sempre l’hem
mantingut amb els mateixos efectius que ens trobàrem i que
creim són suficients per combatre els incendis forestals.

És veritat que durant la legislatura 2008-2011, maldament
ara se’ns reclami que es facin moltes inversions, és veritat,
segons diu la comptabilitat d’IBANAT, que, per exemple, amb
elements de transport tan sols s’hi destinaren 55.522 euros. Per
fer una comparació amb aquest mateix compte, en el 2012 i
2013 nosaltres ja hi hem gastat o ja hi hem invertit 969.000. És
a dir, quinze, setze, disset vegades més en dos anys que el que
es va invertir en tota la legislatura anterior. I això és
comptabilitat pura i dura, vull dir, que ho pot veure qualsevol.
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Què hem fet amb aquests doblers? Doncs, hem comprat dos
camions autobombes d’extinció d’incendis forestals, un destinat
a Eivissa i un altre a Mallorca; hem comprat un camió nodrissa
per proporcionar aigua a tots els indrets dels incendis; hem
comprat dotze vehicles tot terreny que s’han distribuït també per
totes les illes; hem comprat un tractor per fer feines forestals
que és a l’illa d’Eivissa; hem comprat tres trituradores forestals,
una per a cada illa, per fer tasques de prevenció; a més, hem
comprat més de cinquanta motoserres i desbrossadores; hem fet
una inversió molt important en el sistema de comunicació, uns
250.000 euros del TETRA, que és el TETRAIB; a més, hem
comprat material de seguretat modern i eficaç des de botes,
llanternes fins a altres històries; també ha estat necessari
adquirir més de vuit quilòmetre de mànegues per fer front als
incendis, i, a més de tot això, hem fet una millora important en
els centres de treball on hi ha la nostra gent, la base de la
brigada i transportada de Son Servera i de Menorca, hem
condicionat també dutxes a Son Tous, taquilles, llocs de
descans, etcètera. Voldria destacar, com dic, que hem fet una
inversió en el que duim de legislatura de més d’1.300.000 euros
i hem incorporat uns setze vehicles, com us he dit. 

També m’agradaria matisar, l’any 2010, el desembre de
2009 varen arribar doblers de Madrid a aquesta comunitat,
varen entrar dins Hisenda per a destí finalista, que és aquest de
fer inversions en prevenció i extinció d’incendis, i fins avui no
s’havien gastat. És a dir, els varen gastar per fer altres coses que
no eren prevenció d’incendis.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 9938/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assistència a la fira Top Resa de Paris.

Quinzena pregunta, RGE núm. 9938/13, relativa a
assistència a la Fira Top Resa de París, que formula la diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i senyores
diputades. Tots sabem de la importància cabdal del turisme. Les
Illes Balears tenen un potent sistema de producció turística que
compte amb més de 10.400 empreses, l’activitat principal de les
quals s’emmarca dins el sector. Amb més d’11.300.000
arribades de turistes, dels quals un 80% són estrangers, el
turisme mou més de 10.000 milions d’euros anuals, el que
suposa un 44,2% del PIB balear, i genera un 30,8% dels llocs de
feina a les Illes. Aquestes dades mostren únicament els àmbits
directes del sector turístic, però si aquests (...) indirectes els
índexs augmenten de forma considerable, suposant gairebé la
totalitat del PIB. 

El Govern plenament conscient de la importància de la
presència balear a les fires ha modificat el model de promoció
i ha potenciat al màxim les noves tecnologies deixant d’utilitzar
el format paper. Amb el redisseny de la presència del Govern a
les fires s’ha aconseguit una reducció de despeses propera al
70%. Per establir un marc de comparació, el 2009 es varen dur
a terme 60 accions promocionals que varen tenir un cost mitjà
de 120.000 euros per acció, gairebé un 500% més del que
costarà de mitjana enguany. Ara, el 2013, es desenvoluparan
107 accions promocionals i el seu cost mitjà és de 25.300 euros.
Així el Govern del Partit Popular durà 47 accions promocionals
més a un cost cinc vegades menor, més amb menys.

Una d’aquestes accions ha estat l’assistència a la fira Top
Resa de París celebrada recentment. Sr. Conseller de Turisme
i Esports, podria informar-nos al respecte?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. La Feria
Top Resa es la más importante del mercado francés, el mercado
francés es nuestro quinto mercado, es el quinto, el primero
lógicamente es el mercado alemán, el segundo el británico, el
español y el italiano. La asistencia a esta feria es un ejemplo de
la línea seguida tras la aprobación del Plan Integral de Turismo
en el que se definen las actuaciones a realizar en los distintos
mercados, se ha dado una importancia creciente al mercado
francés y lógicamente la diversificación de producto, siendo
precisamente una feria también de producto ya que está
destinada al cicloturismo y al turismo activo.

Es una feria de carácter única y exclusivamente profesional
en la que se puede establecer el contacto personal con todos los
profesionales del sector, pues están representados todos ellos,
operadores turísticos, hoteles, destinos, compañías aéreas,
asociaciones, cruceros, nuevas tecnologías, transportistas,
aeropuertos, servicios, etcétera. 

La comunidad autónoma ha estado presente en dicha feria
con dos mostradores situados dentro del gran stand del pabellón
de Turespaña, junto con la Fundació Destí Menorca i la
Fundación Turística de Ibiza. Durante la misma se mantuvieron
múltiples reuniones de trabajo con los profesionales del sector
con el objetivo de consolidar el destino turístico balear en el
mercado francés. 
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En estas reuniones se constató perfectamente el
cumplimiento de las expectativas del mercado francés para este
año y las buenas previsiones para el año que viene.

En 2012, el año pasado, se registro un aumento del 13,8 de
turistas franceses en relación al año anterior, en relación al año
2011 y hasta el mes de agosto de este año las Baleares han
recibido un total de 369.775 turistas franceses, lo que supone un
incremento del 2,1% respecto al mismo período del año anterior
que fue ya un año excelente, ya que representaron los turistas
franceses un 3,8% del total del turismo que llega actualmente a
las Islas Baleares. Además la percepción del turista francés
hacia el destino balear ha mejorado de forma notable y tienen un
interés manifiesto por la diversificación de producto.

Por otra parte, París, Marsella i Toulouse tienen conexiones
directas con Mallorca e Ibiza durante el verano y Burdeos,
Chalons Sur Marne, Deauville, Lille, Lyon, Nantes i Niza con
Mallorca.

Aprovecho también para comentarles que las pernoctaciones
de turistas franceses aumentaron un 9,2% el 2012 respecto al
2011y el gasto, un 6,3% durante el mismo periodo. Muchas
gracias.

I.16) Pregunta RGE núm. 9936/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació de la unitat
d'oncologia i medicina palAliativa a l'hospital Mateu Orfila
(rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 9960/13).

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 9936/13, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 9960/13, relativa a creació d’oncologia i
medicina palAliativa a l’Hospital Mateu Orfila, que formula la
Sra. María Asunción Pons i Fullana del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, la millora dels serveis i les prestacions de la sanitat
pública a Balears amb especial atenció a l’illa de Menorca i les
pitiüses ha quedat de manifest des que governa el Partit Popular,
ho confirma per exemple que el trasllat de metges especialistes
de l’Hospital Son Espases a Menorca i a Eivissa ha evitat 1.374
desplaçaments de malalts d’aquestes illes a Mallorca, amb un
estalvi de 260.000 euros durant l’any passat.

La Conselleria de Salut en el cas de Menorca ha aconseguit
incrementar el nombre d’especialistes en plantilla i a la vegada
ha creat una nova unitat d’oncologia i medicina palAliativa
adscrita al departament de Medicina Interna. 

Aquesta situació permetrà millorar i coordinar l’assistència
amb dues unitats que fins ara realitzaven la feina de manera
independent. Bones mesures, bones decisions i bons resultats
que contrasten amb l’alarma social que pretenen generar
diputats de l’oposició quan només veuen goteres a quiròfans. 

Una vegada més falten a la realitat, confonen i amplifiquen
allò que era una simple avaria a un equip d’aire condicionat,
ràpidament reparada. Rallen de ratolins, l’altre dia en una
comissió una diputada, de rates, en plural, quan el conseller ja
ha explicat que s’estava fumigant un solar. 

No pretenguin fer creure figues per llanternes, el govern del
pacte no es va preocupar mai per Menorca, però en canvi tirava
els doblers quan regalava màsters caríssims a alts càrrecs amics
i quan era la vergonya de GESMA, pagava peonades, sobresous,
i quan hipotecava els recursos públics amb un sobrecost de més
de 280 milions a Son Espases, tot açò amb un dèficit
descontrolat i uns deutes que va deixar pendents de més de 600
milions d’euros a la Conselleria de Salut. Açò sí que és tirar els
doblers.

Per tant, Sr. Conseller, quina valoració fa el Govern de les
Illes Balears de la creació de la unitat d’oncologia i medicina
palAliativa a l’Hospital Mateu Orfila de Menorca? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, des de la Conselleria
de Salut pretenem incrementar els serveis a l’hospital de
Menorca, intentam potenciar des del començament d’aquesta
legislatura el trasllat d’especialistes, hem intentar reforçar també
i hem retut compte aquí en aquest parlament del reforç que ha
suposat la unitat de pediatria al seu  hospital i en la situació
especial, particular, concreta i puntual del servei d’oncologia de
l’Hospital Mateu Orfila el gerent va decidir fer una coordinació
entre cures palAliatives i oncologia. 

És una situació puntual que en cap cas no pretén disminuir
l’atenció oncològica. Hi ha els papers ben definits, el paper dels
oncòlegs és clar i el dels especialistes en cures palAliatives
també.

Pretén redundar en el bé del servei dels malalts i dels
familiars. Tres característiques m’agradaria realçar: l’atenció
integral, el vessant humà i la capacitat de donar una resposta
mèdica i científica als pacients de l’Hospital Mateu Orfila.

La valoració que es fa és positiva perquè s’ha nomenat el
prestigiós internista Dr. Lacueva, que era responsable ja de la
unitat de cures palAliatives i amb l’especialitat de medicina
interna, dins un equip multidisciplinar i en coordinació amb
altres serveis d’altres hospitals oncològics, crec que els malalts
oncològics de l’illa de Menorca rebran una millor qualitat
assistencial i més humana. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.17) Pregunta RGE núm. 9940/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió per tal de tractar
la proposta de reducció de despesa parlamentària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 9940/13, relativa a reunió
per tal de tractar la proposta de reducció de despesa
parlamentària, que formula la Sra. Margalida Cabrer i González
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, ningú no posa en dubte avui que aquest govern ha
hagut de fer front a la pitjor situació econòmica i pressupostària
de la història de la nostra comunitat autònoma. Paraules com
reestructuració administrativa, reducció d’alts càrrecs i
empreses públiques, austeritat, pagaments a proveïdors, control
del dèficit, equilibri pressupostari, garantia dels serveis públics
essencials eren paraules que es deien per tothom, però que mai
no s’executaven, i no és el mateix parlar que fer.

El mateix podem dir de la paraula consens. És una paraula
que de nou és patrimoni de l’esquerra, se n’omple la boca, però
quan s’intenta arribar a aquest consens realment no hi ha
voluntat política ni per consensuar ni per escoltar. 

Ho continuam veient per desgràcia en matèria educativa on
només una part, el Govern de les Illes Balears, fa concessions
i no en fa cap l’altra part i ho vàrem veure dilluns passat, dia 23
de setembre, amb el plante que els grups de l’oposició varen fer
a un convocatòria del president per dialogar, per intercanviar
impressions sobre una realitat que demanen els ciutadans de les
Illes Balears que és la reducció de despesa política.

Si hem hagut de reduir conselleries, direccions generals,
empreses públiques, s’ha fet un estalvi de més de 100 milions
d’euros amb esforç, fent més amb manco, no és possible reduir
també la despesa política d’aquest parlament amb una proposta
per consensuar i debatre que suposa un estalvi de 12 milions
d’euros?

Idò bé, l’oposició consensuadora no hi va anar. Quan es
tracta de parlar de cadires no hi són, cerquen excusen,
evidencien que prediquen consens per als altres, però no per a
ells mateixos i a més, varen menysprear la primera autoritat
d’aquestes illes.

Com valora, Sr. Vicepresident, la reunió que es va celebrar
el passat 23 de setembre? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident per contestar la pregunta.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidenta. Señoras y señores diputados,
Sra. Diputada, efectivamente el presidente había convocado a
una reunión a los portavoces de los distintos grupos de esta
cámara legislativa para avanzar en la propuesta que había
avanzado algunos días antes sobre la reducción de diputados de
esta cámara. En concreto, había propuesto pasar de 59 a 41 y
había propuesto que el sistema de retribución pasase de un
sueldo fijo a un sistema de dietas.

Efectivamente los portavoces no se presentaron ante la
convocatoria del presidente, lo que constituyó una clara y
manifestación... falta... falta de consideración y de respeto hacia
la institución del presidente, pues nada tiene que ver acudir a la
convocatoria con estar en mayor o menor acuerdo de la misma.

La propuesta del presidente supone un ahorro de entorno a
los 12 millones de euros, que se ahorrarían todos los ciudadanos
de estas islas y en estos momentos en los que estamos pidiendo
un gran esfuerzo a la sociedad, justo es que las instituciones
públicas seamos consecuentes con esta medida y ayudemos a la
contención del gasto.

Lo que sucede, Sr. Diputada, es que la oposición está
instalada en el no, en criticar todas aquellas propuestas que
salen del Gobierno legítimamente salido de las urnas, que de
ahí, de las urnas, es de donde sale la verdadera representación
popular.

Resulta curioso que en vez de apoyar todas aquellas medidas
que son beneficiosas para nuestra sociedad, como es el caso de
la reducción de diputados o como es el caso del TIL, en vez de
arrimar el hombro para ayudarnos a sacar esta comunidad de la
difícil situación en la que se encuentra, difícil situación de la
que ellos son los responsables de que estemos precisamente en
esta situación, se están dedicando a confundir y a manipular la
realidad y hemos de aceptar que en este campo son unos
expertos. Hay personas que en el campo de crear confusión son
más sagaces que otras, ya lo decía San Lucas en su evangelio,
que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la
luz.

En relación a la propuesta del presidente, dicen que es una
cortina de humo, yo les animo a que la retiren y que la apoyen
porque esta medida es profundamente necesaria y beneficiosa
para nuestra sociedad. Muchísimas gracias. 

I.18) Pregunta RGE núm. 9929/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a manifestació per a una educació de qualitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 9929/13, relativa a
manifestació per una educació de qualitat, que formula el Sr.
Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, podem coincidir amb
el batlle de l’Ajuntament de Palma que diumenge hi va haver
una manifestació històrica, en paraules del Sr. Batlle, la més
gran de les Illes Balears. 

Per primera vegada a les quatre illes, Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, sortien conjuntament més de 100.000
ciutadans i ciutadanes cansats d’imposicions i de retallades.

S’expressava una indignació que no hi havia hagut en
aquestes illes, una indignació tan gran canalitzada contra la
política educativa del Govern de les Illes Balears. Mai, Sr.
Bauzá, no hi havia hagut una manifestació contra un govern de
les Illes Balears per la seva política, mai com aquesta.

Quina reflexió en fa, Sr. Bauzá, d’aquesta quantitats de gent
que va sortir, pares, mares, professors, docents, gent de l’escola
pública, gent de l’escola concertada, alumnes, padrins i
padrines, tot tipus de gent, també votants del seu partit, quina
reflexió en fa, Sr. Bauzá?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Aquest govern respecta absolutament el dret de les persones a
manifestar-se i respecta les persones que diumenge es varen
manifestar i aquest govern, precisament, està en un procés de
negociació amb els representants sindicals, amb l’assemblea de
docents per tal que entre tots, perquè tots hem de ser ben
conscients que el que ens demanen els pares és que acabi la
vaga, els seus nins puguin començar classe i en aquest sentit
aquest govern, li puc assegurar que n’és ben conscient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No ho sembla, Sr. Bauzá, no ho sembla, no ho sembla, fins
als nou dies de vaga no varen començar a negociar, amb una
postura absolutament immobilista, ahir mateix el president en
boca del seu vicepresident deia “ni una passa enrere”, sap què
li demanaven els ciutadans i ciutadanes diumenge?, que donin
una passa endavant, que solucionin aquest conflicte, que els
alumnes puguin tornar a les aules amb normalitat, no hi ha
normalitat, Sr. Bauzá, no hi ha normalitat.

Miri, Sr. Bauzá, supòs que ara em dirà -com ha dit la Sra.
Camps- allò de la majoria silenciosa de tota la gent que es va
quedar a casa seva. Sr. Bauzá, el 2004, creu vostè que la gent
que no va sortir al carrer a expressar la seva indignació pels
atemptats, hi estava d’acord? Creu que a l’any 1981 la gent que
va quedar a casa seva estava d’acord amb el cop d’estat? Miri,
Sr. Bauzá, vostès varen tenir 517.000 persones, electors, que no

els varen votar, 517.000 persones que no varen votar les seves
polítiques. 

Escolti per tant el que diu la ciutadania. Escolti el crit que
deien, m’agradaria poder-li transmetre tot el que varen dir els
ciutadans i les ciutadanes diumenge, per cert, hi va haver un crit
per damunt de tots els altres, un que va estar per damunt de tots
els altres, aquest Sr. Bauzá, aquest el varen sentir al llarg de tot
el temps de la manifestació, Sr. Bauzá, tot el temps 100.000
persones de les quatre illes cridant “dimissió”, sap a qui anava
dirigida?, ni tal sols a la Sra. Camps, no, a vostè directament, Sr.
Bauzá.

Vostè és el responsable d’asseure’s i solucionar aquest
conflicte perquè vostè l’ha creat i si no en sap, el millor és que
parteixi o convoqui eleccions anticipades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, sap el que
realment volen els pares?, els pares el que volen és que
comencin les classes. M’agradaria molt, m’agradaria molt que
vostè explicàs als pares que el que s’està negociant a la mesa de
negociació no només és el TIL, m’agradaria que els ho explicàs
per què es negocia la llei de símbols, per què es negocia el pacte
d’interins, per què es negocia la llei de convivència, per què es
negocien les baixes laborals, per què es negocia la catalogació
de places, perquè això tal vegada els pares no ho saben.

M’agradaria molt que vostè explicàs el perquè no és una
vaga política, perquè miri, si és pel trilingüisme és senzill,
només són dues hores més d’anglès a la setmana. Ara, si no és
pel trilingüsime, pot ser per una altra cosa, que pot ser política
i convendria en aquest cas que no fos una excusa més.

Miri, quan vostè diu política educativa de qualitat el que a
vegades s’oblida de dir, a vegades sí, a vegades no, quan li
interessa, és que la vol en català i que vol un sistema
d’immersió en català que és el que varen dir precisament ahir
els sindicats en acabar la seva reunió, que volien que fos una
educació que fos transversal en català.

Sr. Barceló, miri, nosaltres volem un sistema trilingüe, que
sigui per a tots, equitatiu i que no només sigui per als que ho
puguin pagar, sinó que sigui per a tots els alAlots, per a tots els
nins i, si el TIL és un problema, vostè hauria d’explicar com és
possible que per exemple el passat divendres dia 27 a les
reunions el TIL només era un punt dels nou de debat i hauria
d’explicar per què començant a les quatre de l’horabaixa fins a
les nou i nou minuts del vespre no es va parlar del TIL. Això és
el que vostè hauria d’explicar.
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Miri, nosaltres hem negociat i negociarem totes les vegades.
Ja hem fet dues concessions, però ahir vespre qui no va fer
concessions varen ser els sindicats que demanen, només és un
dels punts el del TIL, no al decret del TIL, retirada dels
expedients, retirada de la llei de símbols, què té veure amb el
TIL?, i tots les propostes de les condicions laborals que estiguin
aprovades.

Sr. Barceló, no enganyi la gent ni faci enganys, només
parlen del TIL quan els interessa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 9945/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències de la
política educativa del Govern (V).

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 9945/13, relativa a
conseqüències de la política educativa del Govern que formula
la Sra. Francesca Lluc Armengol i Socías del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, diumenge
visquérem una jornada històrica, més de 100.000 ciutadans
sortiren als carrers de les quatre illes de les Illes Balears, una
jornada que jo no oblidaré mai.

Jo hi vaig ser, vaig escoltar, vaig participar, em varen donar
una lliçó enorme, la comunitat educativa de la qual una vegada
més vull lloar públicament l’esforç en defensa de l’educació de
qualitat ...

(Alguns aplaudiments)

... i sobretot, Sr. President, vaig sentir emocions, lligams
efectius amb un poble que deia fort i clar al seu president del
Govern que posi seny, que sigui responsable, que no imposi,
que la política educativa no s’imposa, sinó que es pacta i es
dialoga.

Sr. President, veig que no ho vol entendre, aquesta
mobilització sense precedents és a causa de la seva decisió
política -política, Sr. Bauzá- de dues coses, de retallar durant
dos anys estrepitosament el pressupost públic en educació
pública i -segona decisió- rompre un consens que hi havia en
aquesta comunitat autònoma, la Llei de normalització
lingüística i el decret de mínim són de l’època del Partit
Popular, pactats en aquesta comunitat autònoma, un tot sol no
pot corrompre un consens de totes les forces polítiques i de tota
la comunitat educativa.

Sr. President, la democràcia és molt més que votar cada
quatre anys. Diumenge feren un acte democràtic sense
precedents. 

Jo li deman: creu encara que diumenge era la veu d’una
minoria, Sr. President?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Té la paraula el president del Govern per respondre.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, li diré exactament
el mateix que he dit al Sr. Barceló. Aquest govern respecta
absolutament el dret que tenen les persones a manifestar-se i
respecta totes les persones que diumenge varen sortir al carrer
a manifestar-se, però aquest govern continua fent feina i encara
avui està assegut per tal de negociar, la conselleria ha fet dues
alternatives, dues propostes i l’altra banda no n’ha fet ni una,
només s’ha aixecat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les mentides tenen les cames molt
curtes, Sr. President. Tot l’estiu han estat de vacances, sense
negociar res i sense aturar una vaga que ja estava decidida i
proclamada d’abans de l’estiu, Sr. President, durant tot aquest
mes, no han fet res per negociar, s’han atrinxerat al fanatisme
ideològic del Consolat de la Mar.

Sr. President del Govern, escolti una cosa, vostè té dues
opcions: atrinxerar-se a ni un pas enrere o fer un pas endavant
de rectificació pública i de dir “m’he equivocat i hi posaré
solucions”.

Miri, s’ha equivocat en diferents coses: cada vegada, vostè,
president, personalment, s’ha assegut amb els sectors afectats,
per què no ho fa ara?, per què no s’asseu vostè amb la comunitat
educativa, amb els professors i amb els pares i les mares?, per
què li fan por?, quina por té, Sr. President, d’agafar el bou per
les banyes? 

A la seva consellera, l’ha de cessar. Després de diumenge és
impossible que aquesta senyora i el seu equip puguin arribar a
cap acord, no ho entén, Sr. President? En democràcia això
funciona així i s’han d’assumir responsabilitats polítiques. Ha
de cessar la consellera, ha de retirar el TIL, ha de fer un acte de
generositat i ha de dir “m’he equivocat” i he de consensuar amb
la comunitat educativa, cosa que no s’hauria d’haver perdut mai.

Nosaltres continuarem amb aquesta forma de fer feina i li
exigim que també vostè...

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, d’una cosa
que no es podrà acusar a aquest govern ni a aquest president és
de parlar clar, cosa que vostès no fan. Vostès fan l’anguila i
quan els interessa blanc i quan no negre i en funció de les seves
decisions...

(Alguns aplaudiments)

Diuen que no és una vaga política. Quina curiositat, no devia
ser cap vaga política ni representació política quan vàrem veure
el Sr. Tardà i el Sr. Carod Rovira que eren aquí, també els
socialistes valencians. I vostès es varen sumar a la festa, això ja
els va bé, apuntar-se a tot això que estigui de moda per no dir
que això a vostès no els preocupa.

Jo em deman com és possible que no sigui una vaga política
i venguin polítics de Catalunya i de València, que mai no
s’havien preocupat pel fracàs escolar de les Illes Balears i que
sí va ser històric veure polítics d’altres comunitats que se
preocupaven del fracàs escolar de les nostres illes. Això sí que
va ser una jornada històrica.

(Alguns aplaudiments)

Mirin, si estaven preocupats pel TIL aquests senyors que
varen venir de fora és molt senzill, dues hores d’anglès més a la
setmana, cosa que vostès no diuen. I si no és una qüestió de
TIL, serà una qüestió política.

Sra. Armengol, jo em deman cap on va el seu partit? Vostè
té les idees clares? Vostè cada vegada vol ser més radical i més
extremista que els nacionalistes que té al seu costat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

I li diré un parell de coses...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Li diré, perquè ho ha de saber, que molts de votants seus
aquests darrers dies s’han posat en contacte amb nosaltres
perquè defensen el trilingüisme, cosa que pareix que vostè no ho
sap. I li diré que molts dels seus votants...

(Remor de veus)

Sí, sí, sí, sí i ho saben, també ens varen donar suport i donen
suport perquè el català no sigui un requisit i sigui un mèrit.

Miri, vostès per dir que no, diuen no a tot, fins i tot diuen no
a un sistema trilingüe, que facilita l’educació per a tots, que no
només han de tenir aquesta educació els que més paguen. Sra.
Armengol, ho ha de dir clar, vostès tenen por al TIL simplement
perquè pensen que és un atac al català i diuen, petit i baixet, sí
a l’anglès. Nosaltres deim sí al trilingüisme, deim sí a l'anglès
i deim sí a les tres llengües per igual.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 9678/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
InterpelAlació RGE núm. 9678/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del Govern.

Té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS el Sr. Antoni
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. President. Sr. President, Sra. Consellera, en
política educativa ho han espenyat tot, ara arreglin-ho, avui. El
president acaba de dir jo crec que un disbarat, que això era una
festa, no hi havia cap festa. En canvi, ha dit una cosa molt
condreta, tothom vol tornar a escola i és aquest govern i la seva
responsabilitat qui ho ha de garantir. Nou dies de vaga, tot
l’estiu sense negociar i ara els citen per a dimecres? No, és avui
que volem una solució, avui, tot el conflicte sobra, Sr. Bauzá. I
vostès ho posen, Sra. Cabrer, com un exemple de consens?, de
consens? 

En un país normal, encara no hauria acabat la manifestació
de diumenge i només per la seva magnitud ja tendríem el
president en una compareixença televisiva anunciant la retirada
del TIL i una negociació sense condicions, a més a més de
demanar disculpes per no haver atès abans un clam popular de
tan gran abast. Perquè ha estat apoteòsica, no ho volen escoltar,
Sr. President, però ha estat apoteòsica, potser fins i tot el Sr.
Bauzá se n’ha temut. Enhorabona des del nostre grup i gràcies
als convocants i als assistents, amb un gest cívicament
exemplar...

(Alguns aplaudiments)

I què ha fet el Govern? Res, pitjor, instalAlats a la "xuleria"
castrense, “ni una passa enrere” diu el president, “ni un
milAlímetre enrere” ens va dir el president dimarts passat.
Després de cent mil motius contra la política educativa, tothom
esperava alguna reacció, amb un mínim de sensibilitat
democràtica, moltíssima gent, molta més de la que hi havia
diumenge, perquè una manifestació és un iceberg i s’han trobat
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amb una indiferència sociòpata. Però què pot fer el poble en una
democràcia per influir en el Govern? Perquè se’l tengui en
compte? Què pot fer el poble? No pot fer una consulta popular
sobre el TIL. No pot promoure una iniciativa legislativa. D’una
manifestació monumental diuen que no expressa el sentir
popular. Idò què pot fer? La democràcia no és votar una
dictadura cada quatre anys, això no és democràcia. I la gent
n’està farta! N’està farta i té raó, té raó! No la poden ignorar
així. De cada vegada més, venir aquí és venir a perdre el temps.

Totes les institucions perden el sentit sinó se’n respecta
l’ànima, sinó se’n respecta la raó de ser. I vostès fins i tot se’n
riuen de les resolucions judicials. És també contra totes aquestes
formes autoritàries que ens manifestàrem diumenge. I l’èxit de
la manifestació té una conseqüència política de primer ordre, la
manifestació d’ahir va llevar la legitimitat al Sr. President, que
no ho vol sentir, per seguir al capdavant del Govern. El Sr.
President s’ha cavat, a consciència, la pròpia fossa política, sic
transit, gloria mundi. En mans del PP està, avui està en mans
del PP si manté aquesta agonia durant un any i mig amb un mort
vivent com a president, que és el que pot permetre la nostra
legislació, o si tenen la decència i la responsabilitat de renovar
els dirigents o convocar eleccions. 

Perquè d’això parlam avui quan parlam de política
educativa, amb tots els problemes que tenim és certament
aberrant, amb els temes que viu l’educació, amb el seu paper
estratègic que ha de jugar en el futur, això és el sector, aquest és
el sector de ver, ni el turisme, ni l’agricultura, tots són
importants, però el veritable sector clau per sortir de la crisi és
l’educació. I en el moment que viu l’educació, hem de moure
tota la nostra gent contra el propi govern. Avui parlar de política
educativa és sobretot parlar de democràcia, és parlar de respecte
als ciutadans i molt especialment de respecte als mestres i als
professors. Seria absurd que jo m’entretingués a parlar de la
distribució de les habitacions mentre la casa s’enfonsa. 

Sra. Consellera, en aquesta polèmica s’han traspassat tots els
límits tolerables. Amenaçar els pares com ha fet aquest govern
que poden perdre la custòdia dels seus fills, fills per donar
suport a una mobilització no és només absurd, és
imperdonable...

(Alguns aplaudiments)

Molts de vostès tenen fills...

(Aldarull)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Amb això no hi juguin! Amb això no hi juguin!

(Remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci, per favor! Silenci!

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Però com gosen...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Alorda té l'ús de la paraula, preg que el deixin
continuar. Silenci.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Però com gosen dir als pares aquesta
barrabassada! Una institució del Govern i després una diputada
i aquí no passa res! És intolerable parlar de llevar-te els fills.
Han perdut el cap? Pitjor, han perdut l’ànima? Els citava Sant
Lluc, de què serveix guanyar les eleccions si se perd l’ànima?

Idò el vicepresident, a les primeres declaracions que fa
després dels 100.000 ciutadans exigint un canvi, anima els pares
a denunciar professors, les primeres declaracions, com si no hi
hagués ja prou indignació, prou crispació a les aules. Jo ho puc
dir a un responsable polític, a un dirigent que en comptes de
cercar ponts de diàleg en un moment tan delicat, anima a
encendre les escoles. Però quina idea tenen dels nostres
mestres? Quina idea tenen dels directors que han donat suport
a la manifestació? Els represaliaran a tots? Per cert, a quants han
obert expedient, Sra. Consellera, consulti-ho i en concret, vull
que m’expliqui el cas de Ferreries. Quantes reputacions
cremaran en actes de fe inquisitorials contra la bubota absurda
de la dictadura anticatalanista? Per a quantes bruixes tenen
preparada foguera?

Ben al contrari, el nivell de civilització d’un país es valora
pel respecte que tenen cap als seus professors. I vostès els han
dit de tot. Veig que no se n’han temut, però fan passar vergonya
a tota la nostra societat pels disbarats que diuen, ni els seus els
poden seguir en aquest deliri. No poden continuar tractant els
mestres d’adoctrinadors i manipuladors, de gent perillosa. Són
els responsables de l’educació del país. Ara fins i tot resulta que
la gent va anar a una manifestació històrica perquè els mestres
els han intoxicat, ells que no en treuen cap profit, tot el contrari,
que hi perden doblers. 
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Vostès, però, s’escolten a vostès mateixos? No veuen que no
poden tractar la gent com si no tengués criteri ni personalitat?
En els carrers de Palma hi havia molta personalitat i molt de
criteri, molt! Respectin-ho, respectin-ho! No els tractin de
titelles mals informats que no ho són. En tot cas són vostès que
tergiversen. Digui'm, Sra. Consellera, què li està costant aquesta
macrocampanya de tergiversació, de propaganda del TIL en
plena polèmica? Digui-m'ho!, perquè no té doblers ni per
convocar les beques de menjador, digui'm què està gastant ara
mateix amb aquesta macrocampanya.

Però també menyspreen la Universitat. La universitat que
arreu del món és la metonímia de comunitat científica,
d’objectivitat i de saber, aquí vostès la menyspreen! La
menyspreen! Un govern que insulta la universitat és un govern
de fanàtics! I, si no, pensin-hi, quins governs del món parlen en
contra de la seva universitat?

Sra. Consellera, creu vostè que aquest inici de curs, del qual
vostè n’és responsable, contribueix a millorar el fracàs escolar?
Aquest inici de curs que tenim? Creu que en aquest pas, aquest
curs, aquest curs, aprendran més anglès gràcies a vostè? Creu
que aquest curs, que és la seva responsabilitat, aprendran més
matemàtiques? Encara no veu que imposant mesures contra els
docents, amb una contestació social impressionant, apoteòsica,
no pot contribuir a millorar res de res, de res, de res!

Però contesti'm algunes preguntes més. Som a l’octubre, en
aquestes alçades improvisaran projectes lingüístics encara?
Vostè deia dimarts que tots els centres havien presentat projecte
TIL, fals! Jo en conec que no n’han presentat, quants, Sra.
Consellera? Però sobretot m’interessa molt més, tots els que
l’havien presentat i vostè no els el va aprovar, quin estan
aplicant? La Inspecció realment està imposant projectes, quants
n’ha imposat fins ara? Aquest curs i aquest curs en el mes
d’octubre, ara, quan ja ha començat el curs, vostè ens deia que
el 12 de setembre havia començat, ara imposaran projectes
lingüístics? A la concertada em diu? Quants n’han fet a la
concertada? En nom de la llibertat, aniran a la concertada a
imposar projectes lingüístics? Fals que estiguin aplicant el TIL,
li ho han dit cooperatives i li ho ha dit Escola Catòlica.

Contesti'm una altra pregunta, creu realment que el fracàs
escolar en matemàtiques o en ciències socials minvarà enguany
si les classes es donen en anglès? És la premissa del TIL, si
donam les classes en anglès a les troncals millorarà el fracàs
escolar que tenim a les troncals. Facem-ho bé, Sra. Consellera,
tothom vol reduir el fracàs escolar, tothom vol millorar en
anglès, escolti-ho, tothom vol millorar l’anglès, escoltem els
entesos i pactem una fórmula. No insultin els pares que no volen
el millor per als seus fills. Tenen un problema, volen oposar la
credibilitat dels professors a la dels polítics, ja no en parlem
d’un govern i ja no parlem del partit del Sr. Bárcenas. I això no
ho poden fer creure a ningú, és una guerra perduda la de la
credibilitat.

Acab, Sra. Presidenta. Sr. President, absent, Sra. Consellera,
els nins han de tornar a escola. S’han de recuperar la normalitat
que vostès han destrossat. Els mestres volen donar classes,
volen cobrar els sous. Els pares volen que els nins vagin a
escola. Els nins necessiten anar a escola. Tothom vol anar a
classe. Vostè, encara que a aquestes alçades ja soni a coverbo,
és la màxima responsable d’educació d’aquest país. Totes les

qüestions d’aquesta interpelAlació es resumeixen en una, que fa
comptes per garantir, per garantir, no per fer voltes a una sínia,
per garantir que efectivament la normalitat torni immediatament
als centres? En democràcia i sobretot després de diumenge,
només hi ha una via, només una i tret d’uns ultres (...), tothom
la felicitarà si la pren, tal vegada a una dictadura n’hi hagi una
altra, poden fer llistes i poden fer manu militari, però en
democràcia només n’hi ha una, és evident i s’ha de fer avui, no
s’ha d’esperar pus, s’ha de fer avui. Per l’amor de Déu! Per
sentit elemental de la responsabilitat, abandonin aquesta actitud
prepotent i fanàtica i resolguin aquesta situació. És la seva
responsabilitat, avui, ara!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern la consellera
d’Educació per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, estic
contenta que parli de nins, estic contenta, perquè durant els deu
minuts que ha rallat vostè, quasi no ha parlat dels nins, dels
fillets, de bojos...

(Alguns aplaudiments)

És l’últim que els preocupa a vostès. Miri, en aquesta seu
sentim mentides, falsedats. Ningú del Govern...

(Remor de veus)

I el més graciós és que vostès diuen la mentida i després
vostès mateixos s’exalten. Diuen "el Govern ha amenaçat a
pares en perdre la custòdia". Ningú del Govern en absolut no ha
amenaçat a ningú. I després automàticament surt l’eco de
sinvergüenzas, no sé què... Açò és el que fan vostès, aquest és
el seu respecte. Açò és el que volen aconseguir. Sense governar
volen tenir la legitimitat per la violència, per l’insult, per
l’amenaça. Així són vostès.

Nosaltres creim en la política educativa, creim en la
responsabilitat i creim que ha arribat el moment de lluitar contra
el fracàs escolar, ha arribat el moment de lluitar per als nostres
infants. I el sistema integrat de llengües és molt bo perquè els
farà competitius dins un món global. El sistema TIL de caràcter
universal, assegura la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes,
seguint les pautes d’aprenentatge integrat de continguts i de
llengües estrangeres, el sistema AICLE, com a sistema
metodològic. No diguin mentides! No diguin falsedats! 
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Les seccions europees, que és el mateix sistema AICLE,
s’apliquen des de 2008 i a les seccions europees es poden donar
matemàtiques, ciències naturals, ciències socials i allò que un
colAlegi vulgui. I no hi ha fracàs escolar, han triomfat, els
alumnes que surten d’aquestes seccions tenen més alt nivell que
els altres. El pla pilot que també aplica la nostra comunitat
autònoma des de l’any passat, també aplica el sistema AICLE,
que donen assignatures no lingüístiques en anglès i ha estat un
èxit. No diguin mentides, no enganin els pares dient-los que els
seus fills estaran obligats a fer matemàtiques. Oculten la realitat.

Ni tan sols s’han llegit el decret TIL, perquè el decret TIL
diu clarament que primera opció tres llengües, a l’ESO per
exemple, ciències naturals, ciències socials i matemàtiques,
elegit per les tres llengües. O sigui, el colAlegi pot elegir una de
les tres, no necessàriament les matemàtiques en anglès. Però
després hi ha l’altra opció que és que si pedagògicament volen
una altra cosa, o no tenen els mitjans poden agafar les
assignatures que vulguin, mentre mantenguin l’equilibri de les
llengües. Açò és el que diu, i no diguin mentides als pares, que
ja està bé de dir mentides per afany polític!

Vostès també en són responsables d’aquest començament
del curs escolar, perquè no fan altra cosa que crispar, en lloc de
calmar els ànims, no fan altra cosa que crispar. I què hi ha
darrera la crispació? Un govern, com els he dit, que vol calma,
vol pau. Vostès volen alterar el Govern, perquè vostès voldrien
tirar baix el Govern, voldrien governar sense haver guanyat a les
urnes, açò és el que volen vostès!

(Alguns aplaudiments)

Com els deia, els sistema de trilingüisme permet a
l’educació infantil introduir una llengua estrangera de forma
progressiva, treballar principalment l’expressió i la comprensió
oral. A la primera etapa, a primària, la idea és que els alumnes
s’iniciïn en comprensió i en expressió escrites, i a secundària se
segueix la feina dels anys anteriors. En conseqüència, açò és bo,
no és dolent. A més, se’ls dóna l’oportunitat d’adaptar cada
colAlegi o cada projecte a la realitat socioeconòmica i cultural de
cada centre.

Quant a les negociacions, no és ver que s’hagi donat una
passa enrere. L’únic que ha donat una passa endavant ha estat
el Govern. Vam voler conciliar i vam dir: molt bé, a pesar que
hi creim profundament, anem a convertir el primer de l’ESO en
voluntari. De les reivindicacions laborals havíem tancat sis
punts de reivindicació, senyors, i després l’altra part es tira
enrere. Diu, no, el que volem és el que tenim fins ara; volem
immersió total, volem el que hi havia fins ara, que es retiri el
trilingüisme. Senyors, açò no és de rebut. Vostès diguin als
pares i a les mares d’aquests illes que es manté un vaga
educativa, que els seus fillets, els seus nins, els seus bojos no
poden anar escolar perquè estan negant-se a dues hores d’anglès
en tota la setmana més per als seus fills. I açò ho hem de dir. 

Sí que li diré que tots els centres tenen aprovat un projecte
TIL, el tenen tots aprovat, i em reafirm, i no són paraules, la
concertada aplica TIL, i per desgràcia hi ha un transvasament
d’alumnes de la pública a la concertada perquè els pares volen
pau, volen tranquilAlitat i volen dur els seus fills a escola.

(Alguns aplaudiments)

Perquè hem de ser responsables. Els fillets són menors, els
fillets s’han de protegir. Les discussions s’han de fer entre
adults, i no mesclar fillets, nins, per enmig. Els fillets han d’anar
a escolar i s’ha de fomentar que vagin a escola. On s’ha vist? Jo
respect tots els drets de tothom i totes les manifestacions que
pugui fer tothom, però no em pareix correcte que es digui “per
jo seguir cobrant el sou no duguis els teus fillets dijous i
divendres a escola, perquè jo puc mantenir el meu sou però als
fillets els estic privant el dret a l’educació”. No és correcte. Jo
no insult ningú...

(Remor de veus)

...jo dic que jo prioritz el dret d’aquells fillets a anar a escola
sobre el que un pugui guanyar o deixar de guanyar un sou,
perquè la vaga és un dret constitucional, i si un en vol fer és
molt de respectar, però el que fa vaga ha de saber que perdrà el
sou d’aquell dia, i açò és molt de respectar. Però no pot atribuir
o fer pesar aquesta càrrega sobre l’educació dels alAlots perquè
tots són drets diferents i tots s’han de respectar per igual.

També li diré..., miri, per exemple, així com amb l’oferta
que ha fet el Govern ara, estam parlant, així de clar, que per
exemple a primer de primària, amb un projecte TIL, estam
parlant que els alAlots fan dues hores i mitja més d’anglès, onze
hores de català..., per exemple un projecte TIL: llengua
catalana, la lingüística, coneixement del medi tres hores,
educació física dues hores i mitja i religió o alternativa una hora
i mitja, onze hores de català; castellà, llengua castellana i
matemàtiques tres hores i mitja, set hores i mitja de castellà; i
anglès, una hora i mitja de llengua anglesa i, per exemple,
l’educació artística, dues hores i mitja, i quatre hores d’anglès.
Açò és un projecte TIL aprovat, equilibri de les llengües; onze
hores en català, set i mitja en castellà, quatre hores d’anglès.
Expliquin per què no pot aplicar-se. Volen més hores de català?

(Alguns aplaudiments)

Mirin, per acabar, per acabar. Crec que hem d’instar a la
responsabilitat. El Govern vol governar i pacíficament. El
Govern vol consensuar, el Govern ha donat una passa endavant
i el Govern està assegut, i seguirà assegut el temps que faci
falta. Ara jo els dic una cosa, i ho he dit pertot: la política, aquí
dins; vostès en són l’exemple i tots en som l’exemple. Les
reivindicacions laborals, a les taules de diàleg. Ara, els fillets,
els menors, que se’ls mantengui al marge, als menors se’ls ha de
protegir, als menors no se’ls pot fer participar en totes aquestes
batalles.

Senyors, açò és el que jo dic i inst a la responsabilitat,
perquè els menors s’han de protegir, i els inst perquè vostès ho
prediquin així, que els duguin a les escoles, que els deixin rebre
l’educació a la qual tenen dret i obligació de rebre, perquè el
sentit de la responsabilitat l’ha de tenir el Govern i l’ha de tenir
l’oposició. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica del grup autor de la interpelAlació. Té la
paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els nins han d’anar a escola, li ho
he dit moltes vegades; no sé si no m’escoltava. Per tant
certament els fills han d’anar a escola, i per això crec que hi ha
una gran indignació entre els pares, perquè vostè ho està evitant.

Ens torna a dir mentides. La Sra. Núria Riera anuncia en
roda de premsa que sí, que l’Oficina del Menor està estudiant
analitzar denunciar a pares, d’actuar contra els pares. Què em
conta, que no?, el Govern ho ha dit, i ho ha espargit i ho han
mantingut i se sap a tot Espanya, el que està dient el Partit
Popular.

I ara li deman, Sra. Consellera, perquè no m’ha contestat cap
pregunta ni una de les que li he fet, ni a les darreries, i ara li
deman una altra vegada: quants d’expedients per absentisme
escolar ha fet aquesta conselleria els dos darrers anys?, i quins
casos són? Quantes faltes hi havia i per quins motius? A veure
si sap que hi ha un protocol al respecte. I qui és per sortir
l’Oficina del Menor a insultar els pares i dir l’aberració, que
subscric totes i cada una de les paraules que dic. El coneix, el
protocol sobre absentisme escolar? Expliqui’l aquí, expliqui a
tota la gent què ha de fer un mestre per poder començar a
denunciar que un alAlot fa mesos que no va a escola, i per què no
hi ha va. Expliqui-ho, expliqui-ho! Quants n’ha fet vostè, que
està tan preocupada per l’absentisme escolar? Quants n’ha
tramitat?

No em digui que no ho deim. Vostès han dit “ni una passa
enrere”, perquè ho han dit claríssimament. Quan es convoca, a
més, la vaga, surt a primera hora del matí el Sr. President, es fa
fer una entrevista a IB3 Ràdio per dir a tothom que no
negociarà, ho diu el primer dia, crema els vaixells; és el nostre
capità Cortés, aquest Sr. Bauzá. Els diu clarament “podeu fer el
que vulgueu, jo no negociaré”; això és el primer dia de vaga.
Després de la manifestació, el primer, “ni un pas enrere”;
dimarts, “ni un milAlímetre”. Alguna cosa deuen haver fet, però
el seu missatge no em digui quin ha estat, per l’amor de Déu!,
no em negui quin ha estat.

Li podria dir totes les mentides i tergiversacions que ens ha
fet, perquè molts dels projectes que vostè està apuntant en
aquest sentit no han estat aprovats per la conselleria, jo en conec
un grapat només d’Inca. I hi ha gent que no li ha presentat
projecte. Però què em diu?, si ho conec perfectament! Miri, no
els nomenaré, perquè tenen una fixació de tal manera que no els
nomenaré, però li pos messions, li pos messions de qualsevol
ordre i li diré escoles que no han presentat TIL en cap moment,
però sobretot escoles que no el tenen aprovat, està així, està així.
Vostè té un director al Berenguer d’Anoia que li demana de
genolls que el tregui a fora perquè vostè va dir que se’n podien
anar quan volguessin i de llavors ençà està demanant de
genollons que el llevi d’aquesta situació perquè està empegueït,
i vostè el manté allà i tenen un TIL no aprovat! Tenen el del
consell escolar, estan aplicant el del consell escolar i vostè li ha

dit que no, que no li basta, que no basta la música, que no basta
una hora més, no basta. Tot això que vostè diu no basta. Són mil
alumnes! Sap quants n’hi varen anar? N’hi varen anar 20; dos
dies seguits, dels mil alumnes, n’hi varen anar 20, a escola.
Això és un suport dels pares, que és el que vostè està negant. Els
pares s’estan organitzant perquè estan amb els mestres.

(Alguns aplaudiments)

I vostè els ho retreu, perquè hi ha un moviment social que
els està superant. Ens supera a tots. Vostè creu que nosaltres
tenim la capacitat d’organitzar res d’aquesta magnitud? Això és
social!, això va molt per damunt de la política, i desplaçarà la
política. Si aquests polítics som incapaços, som, incapaços
d’afrontar aquesta situació que s’està vivint socialment passarà
per damunt de la política. Estam en aquest moment, estam en
aquest moment, els ho diu un enamorat del parlamentarisme,
però si el parlamentarisme es converteix en això que estam
vivint avui, això té els dies comptats, això té els dies comptats!,
i els ho diu un enamorat dels liberals i del XIX amb tot el que
es va fer en aquest apartat, en els altres ja em faria massa llarg.

M’està dient el programa quan hi ha un no-res, que no diu
res d’un tractament... El que diu el programa del PP, jo ho firm;
el que diu el programa del PP sobre trilingüisme, jo ho firm, jo
ho firm! La majoria de la gent, el que firmaria que s’aprenguin
les tres llengües, ho firma, ho firma, és que ho firma! En canvi
també diu consens i no ho estan fent; reconeixement dels
professors, per l’amor de Déu; autonomia dels centres!; tenen
un contracte amb la ciutadania sobre l’autonomia dels centres,
i estan dient que els consells escolars són perillosos, no poden
decidir ni què posen a una façana, no poden decidir el projecte
lingüístic perquè, clar, els nostres consells escolars són la quinta
columna de la dictadura catalanista, els nostres consells escolars
de les nostres escoles, dels nostres pobles. Però què fa, Sra.
Consellera? Això és el seu programa electoral.

I ara ja no vull ni entrar, perquè el que es necessita avui és
respecte a les 100.000 persones. És que, encara que anassin
errades, que no hi anaven, però no els digui que no estan
informats quan estan parlant amb els mestres, estam parlant amb
gent que s’ha llegit el decret, que obliga que totes les
assignatures, tard o d’hora, totes les troncals vagin girant. Eh!,
i jo no hi estic absolutament en contra, és que jo no hi estic
absolutament en contra, és que en podem parlar, de tot, el que
no es pot fer és entrar a sac dins una escola, passar per damunt
tothom i fer-ho manu militari perquè jo mando y ordeno. Això
és una autèntica animalada, i per això han incitat tota la societat
civil.

I sobretot ho han fet, per exemple, a partir de divendres,
quan una resolució judicial suspèn i tothom fa un alè, i diu “bé,
negociaran i ja veurem”, i vostès treuen un decret llei per riure’s
dels tribunals, que els han dit “em fa ràbia, comprenem que fa
ràbia”, i vostè diu “no, no diu res en contra”.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Diu “em fa ràbia...”. Gràcies, Sra. Presidenta, acab. “Em fa
ràbia no poder tornar enrere”.

I ens diuen que ho deim amb boca petita, allò del català. No
senyora, jo no estic gens preocupat, estic orgullós que el meu
poble surti a defensar la seva llengua. És que no puc entendre un
parlament d’un país que retregui als seus ciutadans que potser
han sortit i també defensen el català! I això els preocupa? Això
s’ho imagina a Toledo, el parlament de Castella, allà on sigui,
que diu: “Oh, els ciutadans defensen el castellà!”? A París: “No,
mirau, els ciutadans han sortir al carrer per defensar el
francès!”. Però a quin món viuen? Clar, que defensen la nostra
llengua!, també defensam la nostra llengua...

(Alguns aplaudiments)

...i volem que els nins sàpiguen anglès i volem que els nins
sàpiguen castellà, i defensam i defensarem la nostra llengua, i
diumenge els ho varen deixar molt clar: no passaran per damunt
ells...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...no passaran. Agafin les brides de la situació, Sr. President,
Sra. Consellera, i resolguin-la, resolguin-la, i en qualsevol cas
estan tocats, com a Govern ja estan tocats, els ciutadans ja els
han tocat. L’únic que els deman, perquè no ens convé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, se li ha acabat el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Una darrera cosa. ...no ens convé...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és que ha acabat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...electoralment, però li deman que ho arreglin perquè els
ciutadans no s’ho mereixen. Electoralment ens convé que
continuïn, però és que no pot ser, és una autèntica
irresponsabilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Els deman que reaccionin. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps de contrarèplica. Té la paraula la consellera
d’Educació per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Jo
no sé qui està tocat. El que és segur és que les urnes ho diran.
No vulguin parlar vostès abans que hi hagi eleccions, què més
voldrien vostès?

Una altra vegada més: no es facin l’ús exclusiu de la nostra
llengua, perquè no ho és, no és seva, és de tots!, és de tots, i jo
som la primera...

(Alguns aplaudiments)

...al front de la Conselleria d’Educació que defens la meva
llengua, i no se la faci seva perquè no ho és...

(Remor de veus)

...i no ho podem consentir. Ja està bé, ja està bé en aquests
illes, de tenir partits polítics que consideren la nostra llengua
com un monopoli seu exclusiu. Açò no és així, les llengües han
de ser consens, han de permetre’ns parlar a tots, no una
imposició, no una exclusivitat de ningú.

Li he contestat totes les preguntes, però tal vegada no com
vostè volia que li contestés. També li ho vaig dir; expedients?,
no, expedients, la conselleria tramitarà tot el que s’hagi de
tramitar, com vostès van tramitar 33 denúncies, anam molt
enrere, 33 expedients a professors que tant respecten d’aquestes
illes, 33!

La conselleria vol negociar, el Govern vol negociar i vol
consensuar, no diguin coses que no són ver. La vaga es va
convocar no sé si era dia 1 de setembre, o dia 2, o dia 31
d’agost, no abans, està per escrit. Dia 2 de setembre la
conselleria va citar els sindicats, dia 2 de setembre els va posar
damunt la taula que volíem pactar dels interins, de la formació
de tot el professorat, de la catalogació de places per ajornar-les,
perquè hi hagi tranquilAlitat; dels criteris de selecció d’interins,
de les condicions laborals. La conselleria des del primer
moment ha volgut tranquilAlitzar els professors perquè els
ajudarem a formar-se. No s’obligarà ningú, no es desplaçarà
ningú.
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Dia 12 de setembre, a més de tot açò, ens tornam a seure, sí
senyors, ens tornam a seure, encara que vostès vulguin fer veure
que no, però ens seiem i tornam a oferir exactament el mateix
i, a més, hi afegim més coses. Oferim allò dels interins, la
formació del professorat, la catalogació de places, les
condicions laborals, i a més donam una passa importantíssima:
oferim la forma d’implantació del TIL en futurs exercicis. Un
altre oferiment, nosaltres donam passes.

Aquests passats dijous i divendres, una altra passa: tornam
a oferir tot açò. És més, arribam al punt que fins i tot pactam i
tancam sis punts de condicions laborals, fins i tot els tancam
perquè..., fins i tot feim una redacció conjunta. A més feim
l’esforç, a pesar que hi creim, de retirar la implantació forçosa
a l’ESO i la feim voluntària per aquells centres que ho vulguin
fer. No basta per a res. L’altra part vol la retirada absoluta del
TIL. On és la intransigència?, on és l’antidemocràcia?

Miri, és alarmant..., aquí en el Parlament es fa la política,
aquí hi ha la voluntat de les urnes. És alarmant que vostès, amb
criteris totalment antidemocràtics, insinuïn que la política..., o
sigui, que la realitat superarà la política. Què volen dir?, que no
respectaran les urnes?, que no respecten la democràcia?, que
hem de sortir tots al carrer? De què m’està parlant vostè?
M’està parlant de fa 40 anys? De què m’està parlant, vostè?, de
què m’està parlant?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

O 50 anys, jo era una filleta, ni tan sols no me’n record. De
què m’està parlant? Jo som profundament democràtica, crec en
la democràcia, crec en el vot a les urnes. Què m’està dient?, que
prenent els carrers governarem?, governarà qui prengui els
carrers? Açò és el que està dient vostè? Açò és el que està
insinuant aquí amb veueta petita. No senyor, ser democràtic és
lliure, la democràcia és llibertat, la democràcia és discrepància,
la democràcia és el vot silenciós a les urnes...

(Remor de veus)

...i açò dura quatre anys, li sàpiga greu o no li sàpiga greu.
Açò és la realitat de la democràcia. Pot cridar, pot dir el que
vulgui, però açò és la realitat, i les urnes a tots ens avaluaran,
perquè precisament estam en un estat democràtic, i el ciutadà
que és a ca seva, que tal vegada no vol sortir, però té pensament
i s’ha de respectar, i jo respect profundament els manifestants,
com no pot ser d’altra manera, però també respect els que no
han sortit, i també crec que la voluntat es manifesta a la urnes.
No conec cap altres sistema democràtic!, no en conec cap altre!
I vostè pot cridar molt, em pot interrompre o es pot inventar un
sistema que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Diputat, per favor...

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

...no sigui democràtic, però en democràcia el poble...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada!, deixi parlar.

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

...parla a les urnes.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(Se senten veus de fons que diuen: “dimissió!, dimissió!”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor... Bon dia tengui.

III. Moció RGE núm. 9819/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs 2013-2014
a les Illes Balears, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 9176/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE 9819/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs 2013-2014 a les
Illes Balears, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
9176/13. 

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar
la moció té la paraula la Sra. Cristina Rita per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades; al públic que ens acompanya, gràcies pel seu suport.

Bé, ja que hem parlat de fa 40 anys en aquesta tribuna, qui
m’ha precedit en la paraula, idò jo en tenc l’ocasió, també, i em
permetran els senyors diputats i les senyores diputades una
mínima disgregació contextualitzadora de la moció que centri
els punts de les propostes i serveixi també de nexe a la
interpelAlació a la consellera de dia 17 de setembre, una
interpelAlació que malgrat que versava sobre l’inici de curs
2013-2014 tampoc no es podia sostreure de tot allò que havia
envoltant el final del curs anterior i l’estiu.

Què podem dir de l’experiència viscuda aquests mesos? Em
sap greu que se n’hagi anat la consellera perquè em semblava
que també podia escoltar açò que forma part de la política de la
seva conselleria.
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Bé, quina ha estat l’experiència aquests mesos? Hem viscut
moments històrics que en el meu cas particular només puc
comparar amb els viscuts en època de la transició democràtica,
quan els ciutadans i les ciutadanes també havien de sortir al
carrer a reivindicar els drets fonamentals, els drets dels quals
sabíem que gaudien els nostres veïns d’altres països i que a
nosaltres ens havien sostret. Demanaven el que els corresponia
com a persones en un estat de dret que començaven a construir,
però també demanaven més, volien el reconeixement de la
nostra identitat com a persones i com a poble, que també havien
perdut. Mestres represaliats, expedients polítics que ataquen per
a sempre les fulles impecables dels professionals,
manifestacions massives, gent al carrer cantant l’Estaca, vagues,
caixes de resistència, mostres de solidaritat d’aquells que potser
no tenen res a veure amb el conflicte però que ho fan, policies
vigilant persones pacífiques que fan cua, policies entrant a
centres educatius, joves que agafen consciència, que no passen
de tot i que es posen al costat dels seus professors, empatia entre
els que s’identifiquen com a iguals, si més no amb la lluita pels
mateixos ideals.

Què més he de dir! Aquells que no van viure aquesta època,
mira per on, ara han tingut i tenen la possibilitat de palpar una
experiència similar.

Per què hem hagut d’arribar fins aquí, em deman? Era
necessari tot açò? No hi havia possibilitats de tenir una relació
més normalitzada entre el Govern que va guanyar
majoritàriament unes eleccions i els administrats?

I dit açò, ja passaré a la defensa dels punts de la moció, que
deriva de la interpelAlació, com hem dit, de dia 17 de setembre.
I en el primer de tots el que demanam és la reprovació d’aquest
Parlament a la consellera Joana Maria Camps; una reprovació
que el que pretén és unir-se a la que ja li va fer la conselleria i
que va demostrar el diumenge dia 29 de setembre a la
manifestació. I demanam la reprovació de la consellera com a
persona que consideram que és la responsable, pel càrrec que
ocupa, que la situació hagi arribat a aquest punt de tan difícil
retorn.

Però no és l’única, s’hauran fixar que no he dit la màxima
responsable, i ho he dit conscientment, no és la màxima
responsable, n’hi ha d’altres, tant cap amunt com també cap
avall de l’escalafó. Però la situació ja era tensa abans del canvi
de conseller, a causa dels retalls i també dels esborranys que es
coneixien de la nova normativa en matèria educativa; però és a
partir de la presa de possessió de la conselleria Joana Maria
Camps quan aquesta situació esdevé insostenible i els seus
resultats, una vaga indefinida dels docents, la pitjor
conseqüència que es podia esperar per a l’alumnat.

Aquests mesos han estat d’una provocació constant a la
comunitat educació, des de les acusacions als docents de fer
proselitisme a les aules i així justificar el règim sancionador que
contenen el projecte de la llei de símbols i l’esborrany de la llei
de convivència i autoritat del professorat, a l’ordre de provisió
de llocs accidentals de la Inspecció Educativa, als quals només
podran accedir aquells addictes al règim, per dir-ho d’alguna
manera gràfica, a les instruccions que emanaven d’alguns
càrrecs de la conselleria que encara enduria l’aplicació del
tractament integrat de llengües, o la caparrudesa de voler-ho

aplicar ja per a aquest curs, en contra d’allò que pensen els
professionals, els entesos.

Hem de parlar també dels expedients disciplinaris als
directors, i si no en tenies prou te’n don dues tasses; advertir-los
a principis de setembre que no es podien incorporar als centres
ni com a docents.

I ja com a darrera cosa, la befa a la Justícia que va significar
el Decret Llei 5/2013, ara ja una llei, o les amenaces als pares
i mares dels quals ja n’hem parlat fa un moment.

Tot això ha qüestionat que aquest inici de curs no hagi estat
gens normal, però com que la consellera en aquesta seu
parlamentària va dir que sí, que havia començat amb normalitat,
excepte per la vaga, com diem a Menorca “l’operació ha anat
molt bé però ma dona és morta”, o com es diu també, no sé qui,
“el viatge del Titànic, fantàstic, excepte perquè se’n va anar a
fons”. Idò per aquest motiu, demanam que el Parlament constati
que aquest començament de curs ha estat el més conflictiu i
anormal des que el Govern de les Illes Balears exerceix les
competències en matèria educativa.

En el tercer punt, instam el Parlament que doni suport a les
reivindicacions de la comunitat educativa que han motivat la
vaga. La intenció d’aquest punt és que el Parlament es posi al
costat de la gent, al costat de la comunitat educativa, al costat
d’aquest moviment ciutadà sense precedents a la nostra
comunitat. Són reivindicacions que, més que de caire
professional o laboral, el que pretén és incidir favorablement en
la qualitat de l’educació: disminució de ràtios, substitució de les
baixes, atenció a la diversitat, beques, tot allò que hem perdut
des que el PP govern aquí i a Madrid. Però, a més, perquè
aquestes reivindicacions coincideixen també amb el que
nosaltres traslladam a aquest parlament dia rera dia.

Les que he anomenat abans, efectivament, però també
d’altres, com la suspensió dels expedients sancionadors; la
retirada del TIL; la retirada de la LOMCE. Aquests dos anys
s’ha governat d’esquena a la comunitat educativa i els resultats
han estat nefasts. Per tant, es demana una rectificació.

De fet, els altres dos punts estan relacionats amb aquesta
normativa imposada a esquenes de tot el sector, no dic ja dels
partits de l’oposició amb els quals el partit governant hauria
d’haver parlat de tot d’una, si de veritat és volia un pacte. I un
sistema educatiu estable no sotmès als canvis ideològics que
comporten les eleccions. Però no, hem hagut d’assistir fins i tot
a aquesta befa a la Justícia, com he dit, que ha significat el
decret llei, ara ja una llei; aquests punts el que volen dir és:
tornem a començar, tornin a començar, no condueixin l’escola
de les Illes Balears cap a l’abisme. Comencin de nou.

Comencin de nou és el que volem dir també amb el sisè
punt, acceptin els consells dels que en saben, les mediacions de
la Universitat, s’ho repensin i posin a fer feina els professionals
que en saben, sense pressions d’apotecaris o de Círculos balears.
I així com en el segon punt proposava que fos el Parlament qui
donés suport a les reivindicacions de la comunitat educativa, en
aquest instam el Govern que atengui aquestes reivindicacions;
no només perquè són assenyades i les compartim, sinó també
perquè el que es necessita ara és tranquilAlitat amb el conflicte,
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i que els mestres i els professors es posin a donar classes, a
ensenyar, que és el que toca ja a hores d’ara i que és el que
volen fer.

I finalment, tenim dos punts més per parlar novament dels
expedients sancionadors als directors dels instituts de Maó. No
m’estendré massa perquè després ja tindrem ocasió de debatre
amb més profunditat aquesta qüestió amb la proposició no de
llei; però sí, demanam que s’arxivin els expedients disciplinaris
ja; uns expedients arbitraris, injustos, ilAlegals, que es van obrir
a cop d’autoritarisme, utilitzant uns professionals com a cap de
turc i que siguin restituïts immediatament en les seves funcions,
no només de docents sinó també de direcció.

A les funcions de docents ja s’han incorporat a causa de la
negociació d’aquestes darreres setmanes entre la conselleria i
l’Assembla de Docents, però algú haurà d’explicar per què si a
finals d’agost se’ls diu que les mesures cautelars de suspensió
de funcions, també afectava la funció docent, segons els articles
111 de la Llei de funció pública i de l’Estatut del Funcionari
Públic, per quina raó ara resulta que no és així, i s’han pogut
incorporar a la tasca de documents?

Que jo sàpiga aquests articles no han estat derogats o
modificats aquestes darreres setmanes. És o no arbitrària
aquesta instrucció de l’expedient? Tractam amb persones,
persones que tenen família darrera, que tenen companys, que
tenen amics, que sempre havien estat uns professionals
respectats per la seva vàlua i és injust que aquest cop de puny
damunt la taula que van significar els expedients els hagi tocat
a ells i només a ells.

En definitiva, i ja per acabar, demanam el suport de tots els
grups de la cambra, en aquest moció i ja anunciam que no
acceptarem, perquè l’hem vista, encara que ja discutirem
després que s’hagi presentat, però que no acceptarem l’esmena
de substitució del Grup Popular, perquè desvirtua totalment la
nostra moció, malgrat podem estar d’acord amb algun punt solt
com el número 5.

Moltes gràcies, senyors diputats, senyores diputades.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
s’hi manté l’esmena 10144 i per defensar-la té la paraula la
diputada Aina Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies. La moció presentada pel Grup Parlamentari
Socialista té una sèrie d’incorreccions tant a la seva part
dispositiva com a la pròpia moció que no podem passar per alt.
Dins del joc democràtic que estableix la nostra Constitució
s’estan confrontant en aquests moments dos models educatius:
la immersió lingüística i el plurilingüisme. En aquest
parlamentari existeixen partits polítics que aposten per la
immersió lingüística, per cert, declarada ilAlegal per diferents

sentències; en canvi, existeix el Grup Parlamentari Popular, amb
majoria absoluta, que es va presentar a les eleccions amb aquest
programa electoral, aquest programa electoral posa: “Vamos a
apostar decididamente por la implantación progresiva de un
modelo de centros plurilingües”.

El Grup Parlamentari Popular i el Partit Popular té molt clar
que vol la implantació del plurilingüisme a les aules. Podem
comprendre que hi hagi persones que estiguin a favor de la
immersió lingüística, però el partit que en aquest moment
governa es va presentar amb una idea molt clara: llibertat i
plurilingüisme. Aquesta és la causa principal i no altra, i si em
permet, el veritable desacord, per tant, Sra. Rita, ja des del
principi, no estam d’acord amb la causa principal per la qual
aquest inici de curs sigui especial.

Sra. Rita, és especial perquè hem introduït un nou model
especial, basat en el plurilingüisme. A partir d’aquesta dualitat,
immersió enfront de plurilingüisme, imposició enfront de
llibertat, no s’oblidin que gràcies al Partit Popular els pares
poden triar la primera llengua d’aprenentatge entre les dues
llengües oficials, castellà i català propi de les Illes Balears.
Recordin que amb el pacte, i gràcies al decret Bàrbara Galmés,
declarat no ajustat a dret, els pares no tenien dret a triar,
simplement i planament i per imperatiu legal la primera llengua
d’aprenentatge era el català, en contra de les recomanacions de
la UNESCO, que diu que ha de ser en llengua materna, i en
contra de la pròpia Constitució Espanyola, de l’Estatut
d’Autonomia i de la Llei de normalització lingüística.

A partir d’aquí han sorgit una sèrie de confusions, que ens
agradaria pensar que són per falta de coneixement, més que de
manera intencionada. Ens han dit que falta diàleg, ens han dit
que ens insten a respondre positivament al rector de la UIB. Li
record, Sra. Rita, que el Govern va agrair l’oferiment del rector
en nom de la UIB, no va rebutjar la seva oferta com a tal, sinó
que va manifestar que hi ha un instrument democràtic, pel
diàleg, que consisteix en la taula sectorial i per tant aprofita el
diàleg de la taula sectorial. I li record que la consellera s’ha
assegut set vegades a aquesta taula sectorial, per tant no em
diguin que no hi ha diàleg.

La primera d’aquestes va ser una presa de contacte. La
segona es va produir dia 2 de setembre, i els record que tant el
Sr. Caldentey com el Sr. Antoni Vaos van assegurar que encara
que la proposta els semblava insuficient, era un pas important
per restablir el diàleg amb la conselleria, això dia 2 de setembre.
Després es va reunir amb l’Assemblea de Docents i aquests,
espontàniament, van decidir anar a la vaga indefinida.

No podem oblidar tampoc les paraules del Sr. Antoni
Martorell d’ANPE, va afirmar que per primera vegada hem
percebut una actitud de negociació per part de la conselleria.
Després, per miracles, se’n varen anar a una vaga indefinida.

Dia 12 de setembre hi va haver una tercera reunió, els
sindicats es varen aixecar de la taula.
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El dimecres 25, es reuneixen per quarta vegada, la tercera
del TIL i aproven els següents punts: calendari d’aplicació del
TIL 2014-2015; propostes de catalogació de les places de B2;
formació específica, etcètera.

Divendres 27 es tornen reunir. I ahir es varen tornar reunir.
Per tant, Sra. Rita, no ens demani diàleg, perquè estan amb
diàleg constant.

També en aquesta mateixa moció ens demana que deroguem
el decret. A veure si la puc convèncer, anem a veure: el decret
serà progressiu, s’han assabentat bé? El decret serà progressiu.
El decret només s’implantarà a primer, a tercer i a cinquè.
Tenim els mestres preparats, tenim els mestres amb B2, amb
B2; els professors estan perfectament preparats, en tenim 3.875,
en necessitam 570.

També volen confondre la gent i diuen que el B2 no és
suficient. Vostès saben més que la Unió Europea? Vostès saben
més que en el 2009 ja es va discutir aquest tema? Es va discutir
que el professor havia d’estar suficientment preparat. I així
tenim que països com Polònia, Itàlia, França, Noruega, Bèlgica,
europeus, necessiten o demanen el B2 al professorat, i aquí a
Andalusia i Madrid.

Sra. Rita, no es preocupi, no falten recursos per aplicar el
TIL. L’atenció a la diversitat és un dels objectius prioritaris del
model plurilingüe, el decret no va en contra de cap llengua, a
l’inrevés, el que vol és que hi hagi un equilibri amb les tres
llengües. Per tant, Sra. Rita, no ens demani que retirem un
decret que tant pot afavorir la comunitat educativa i sobretot els
nostres infants.

També ens parla que menyspream el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, no és ver, Sra. Rita, no s’ha llegit la
interlocutòria. La interlocutòria, precisament, ens diu que seria
convenient esmenar el defecte de forma, i en un acte de
responsabilitat el Govern va esmenar aquest defecte de forma.

Sra. Rita, finalment, recordar-li que aquí no hi ha expedients
polítics, aquí el que hi ha hagut són expedients disciplinaris,
com els seus 33 expedients que es varen obrir el temps del
pacte.

Per tot això, per tot l’exposat anteriorment, el Grup
Parlamentari Popular presenta una moció alternativa, una moció
basada en la implantació progressiva i en recursos del decret de
tractament integrat de llengües; basada en la idea que aprendre
més d’un idioma potencia l’aprenentatge i la memòria; basada
en la idea que hi ha un equilibri de les llengües i una especial
atenció a la diversitat; basada en la idea que el Govern respecta
l’autonomia dels consells escolars dins el marc normatiu;
basada, sobretot, i amb això han fet molta por, que cap professor
perdrà el seu treball per no saber anglès. I que tot això
colAlaborarà, juntament amb altres mesures, amb garantir la
qualitat educativa de la nostra comunitat autònoma.

A la moció que presenta el Grup Parlamentari Popular, i que
esperem que l’aprovin, hi afegim un punt d’actualitat: la
independència d’aquest parlament. Aquest parlament no pot ser
objecte d’ingerència per part d’un altre parlament d’una altra
comunitat autònoma; som una comunitat autònoma
independent, aquí ningú ...

(Algunes rialles i remor de veus)

... aquí cap parlament no ens ha de venir a dir el que hem de fer,
aquí cap català ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... aquí cap català no ens ha de venir a dir què hem de fer dins la
nostra comunitat autònoma. Som una comunitat autònoma
independent, amb el seu propi parlament i estam orgullosos
d’aquest fet.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Per part del Grup Parlamentari MÉS,
té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Nosaltres donarem suport a tots els punts, sé cert que la Sra.
Rita n’hi hagués afegit i tot, nosaltres encara tendrem una moció
subsegüent. Nosaltres la veritat és que compartim tots els punts
que hi ha.

La reprovació de la Conselleria d’Educació és evident, la
manca de diàleg i el menyspreu a la tasca dels docents és
contínua i, a més, la sensació ja que cadascú senzillament
desacredita els adversaris. Ja quan la vàrem veure, que era
dijous passat, a la Comissió d’Educació, que jo crec que vaig
viure el paperot més trist que he viscut com a parlamentari, i en
duc un parell d’anys, que em llegissin, la consellera, en plena
crisi educativa, respostes que duia escrites d’una pregunta que
li havia fet en el mes de juny, la veritat és que vaig trobar que
no pot continuar ni cinc minuts més, va ser realment lamentable.

(Alguns aplaudiments)

I sap de qui em va dir, per exemple, que eren sectaris i que
no es podia parlar amb ell, de la Comissió, de la Plataforma per
la Llengua, que presideix el Sr. Forcades. Ens han donat la
resposta per escrit de per què s’aixecaren de la taula de
negociació, diu: perquè respon a una estratègia planificada per
alguna de les entitats representades que, tot i parlar de la
necessitat de pacte educatiu, en realitat fan estratègia política.
De fet, quan vàrem veure que la conselleria anava avançant -en
el projecte educatiu- suposem que varen pensar que era millor
desmarcar-se, o no, si ells milloren, ells tornen enrera. Aquí hi
ha les patronals, aquí hi ha les associacions de directors de
primària i de secundària, aquí hi ha el Centre d’Economia, aquí
hi ha la gent que el Sr. Bauzá es va posar devora, abans de les
eleccions, i els va prometre un pacte per l’educació.
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Ara fan, com és això? Estratègia política sectària! I quan
s’avança, que era el que volien, s’aixequen i se’n van. Això és
el que pensa la consellera, bubotes per tot, tot són bubotes. És
que és increïble! I evidentment situació anormal. Per cert, la
frase del Titànic jo com a mínim la vaig llegir a Sebastià
Alzamora i la vaig trobar magnífica.

El Sr. Delgado no hi és, ara l’acab de veure, és a una reunió,
a una reunió amb un sector. Si la Sra. Camps ens arriba a
demanar que ajornem, que posem la reunió en un altre moment,
perquè necessita negociar, perquè el vespre no li va bastar i
necessita el matí, qualsevol canvi d’horari, de modificació que
demani en aquest parlament, el nostre grup li ho donarà si és per
resoldre la situació. Justament han quedat per dimecres. Per
tant, aquesta falta de diàleg és tan evident i les dades s’han
apuntat, que nosaltres hi donarem suport.

Donam suport a les reivindicacions de la comunitat
educativa. Efectivament, no és només el TIL, el TIL ha estat la
punta que ha fet vessar els despropòsits que en el mes d’octubre
encara discutim quan entra per la porta el professor en quina
llengua ha d’explicar. És que allò que estam vivint aquí no ho
creu ningú. Per tant, evidentment hi ha altres elements. No s’hi
podrà arribar al cent per cent, nosaltres som ben conscients del
moment que vivim. Però com a mínim la disposició al diàleg i
els punts molts raonables que hi ha dins els 10 punts que han
marcat la convocatòria de la vaga, creim que és bo que aquest
Parlament li doni suport. 

Però jo crec que sobretot hi està obligat després de les
100.000 persones al carrer. No es pot insistir que la democràcia
és votar cada 4 anys i que només se fa política aquí. Això sí que
ho deien fa 50 anys, la política es fa aquí i jo la control. Fora, al
carrer zero, “la calle es mía”, deia aquell. No, no, aquí no, la
democràcia es fa contínuament, la democràcia és un exercici
quotidià de ciutadania, d’afirmació d’independència i de
llibertat dels individus i dels demòcrates. I la comunitat i els
governants, un governant que s’aprecia de demòcrata, escolta,
atén, modula i actua, sobretot de tota la ciutadania. Perquè un
partit representa unes idees, un govern representa un país i un
govern negocia i pensa per tots. Aquesta és la idea de treure el
llibre sagrat dels propis està fent perdre de vista una societat
democràtica i l’està crispant, l’està crispant. 

Ens diuen que tenim problemes amb les llengües, tots els
catalanoparlants som plurilingües, tots els catalanoparlants del
món són plurilingües, tots! No ens contin, a Toledo hi ha
immersió lingüística, a Toledo hi ha una immersió lingüística
fetén  (...). Però parlem-ne. Clar que sí que hem d’aprendre
anglès, evidentment i ens ha paregut bé la proposta que fa. Ara,
el TIL, error monumental i tothom sap què se fa amb un error,
reset, reiniciar. No es pot arreglar aquest error, està en pantalla,
vostès no el veuen i continuen teclejant i la pantalla els diu
error, error, error, els ho ha dit 100.000 vegades ja! Reset,
reiniciar i parlem-ne. Tothom vol resoldre el fracàs escolar,
tothom vol aprendre anglès. Reset.

També se’ns parla a un punt sobre el tema dels tribunals. Bé,
insistir que el tribunal va donar per bona per temes formals ... Ja
sabem que el PP diu que la democràcia són les urnes i escoltar
el Consell Consultiu abans de prendre una norma educativa són
temes formals, prescindibles. I com en prescindeixes? Fas un
decret llei. El decret llei només pot anar al Constitucional, al
Constitucional li he posat jo al president, a més es torbaran un
parell d’anys. Aquesta és la democràcia participativa que ens
està demanant avui la ciutadania? Jo crec que no han entès res,
jo no li estic dient menys democràcia, Sra. Camps, li estic dient
moltíssima més democràcia, democràcia quotidiana, és això que
li estic dient! I vostès no, no, no, aquí en parlam nosaltres, i els
34 votants ... Vostès cridin, vostès parlin, ni els escoltam, és que
ni els escoltam! Això no és democràcia. Per tant, això és el que
s’ha de canviar. Per tant, nosaltres li donarem suport.

Què diu del tribunal per exemple, he volgut tornar repetir la
frase, a la qual apunta que si no suspengués... el tribunal fa un
seguit de reflexions i diu, he de suspendre o no he de suspendre?
I diu, no suspendre “supondría mayores y más graves daños, se
derivan del mantenimiento de la aplicación del anexo y de sus
actos de aplicación, ante la apariencia de su nulidad, ya
que...,-escoltin, som al Parlament de les Illes Balears, la seu de
la sobirania de les Illes Balears, estic content que s’hi vagin
acostant-, conllevaría un grave quebranto a los pilares del
estado de derecho”. No suspendre el TIL “conllevaría un grave
quebranto a los pilares del estado de derecho”. Resposta del
Partit Popular, en dues hores, jo tenc un decret llei, ja
t’arreglaràs! Ves al Constitucional “quebranto del estado de
derecho”. 

I què li han dit a la següent? És veritat, no puc anulAlar una
llei, no puc. Fa ràbia, crea impotència, és una barbaritat, és una
aberració, és un abús, però no puc. I vostè no, no ha dit res,
perfecte, però se’n riuen de tothom! Ens prenen a tots per
beneïts! I després diuen als 120.000 manifestants que no han
entès res. Vaja si ho han entès! Vaja si ho han entès, els 100.000
i els que quedaren a ca seva, perquè ho he dit cada vegada. Una
manifestació sempre és un iceberg. Un no pot pensar que només
els que són a la manifestació són els que estan a favor de la
mobilització que s’ha produït. Això seria absurd i ho saben
perfectament, ho saben perfectament!

Per tant, evidentment donarem suport a la referència al
Tribunal Superior de Justícia. Com també donarem suport al
tema del TIL, perquè realment, com dic els projectes lingüístics,
hi ha molts de colAlegis que no tenen aprovat encara el projecte
trilingüístic perquè varen anar per l’article 20 i la conselleria els
va dir no, perquè no us adaptau a unes instruccions que han
sortit després. I les instruccions han estat suspeses i ha sortit un
decret llei que els diu, bé ara aprofitaré i ficaré les instruccions
dins el decret llei i surt una setmana abans de començar el curs,
si s’entén per començar el curs quan comencen les classes,
perquè com molt bé ens deia la consellera, el curs començava
dia 2 de setembre i tothom ja hauria de saber quin projecte
lingüístic té, tothom ja ho hauria de saber setmanes abans, ja
tenies comprats els llibres de text. Bé, idò encara ara hi ha gent
que no té projecte. El Consell Escolar en té un d’aprovat, però
la conselleria no l’ha aprovat.
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I jo no en conec cap, la Sra. Consellera no m’ha contestat,
que hi hagi cap projecte lingüístic fet per la Inspecció. I els vull
veure, com entrarà la Inspecció dins el centre, dirà fuig Consell
Escolar, fuig director, jo té dic com has de fer aquí tu les coses.
I ens diuen que no volem escoltar, per l’amor de Déu! Estam
escoltant als que en saben i els estam fent costat. Miri que li dic,
si no estiguéssim d’acord amb tot aquest (...), li reconec que hi
estam, és que la modularíem, és que canviaríem de parer, és que
no podríem mantenir contra aquesta mobilització la nostra
pròpia obstinació, l’hauríem de modular, naturalment. És que
això és el que ha de fer un polític. Però sobretot és el que ha de
fer un governant que s’apreciï i que estimi el país.

També hi ha aquesta defensa del Parlament..., l’altre punt.
És veritat que ja se’n parlarà i per tant, no hi entraré, és els dels
menors.

Vull acabar amb el tema de la manifestació, ja que és un dels
punts que també es tractava sobre la vaga indefinida; 100.000
persones al carrer, se llegeix un manifest, que expressa allò que
d’alguna manera intenta resumir què volien els convocants.
“Avui companys, amics i amigues ha estat un gran dia, un dia
de lluita social. Un dia més en aquesta lluita que no cessarem
fins aconseguir que el Govern faci marxa enrera en el
despropòsit de voler destruir el poble que hauria de governar”.

Vostès hi estaran més d’acord o no. En el carrer 100.000
persones els acusen de voler destruir el poble que haurien de
governar. I això no els arriba? Això no els afecta? Per l’amor de
Déu! Baixin, baixin d’aquesta obstinació i d’aquest fanatisme,
atenguin el clam del carrer, facin-ho per sensibilitat
democràtica, per pura sensibilitat democràtica, per ciutadania.
Atenguin i facin tot el possible, que és molt fàcil, perquè demà,
demà tots els nins siguin a l’escola.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Cinc minuts, Sra. Cristina
Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, cada vegada que he de
parlar en aquesta tribuna, em diuen que no en sé prou, que
només llegesc les coses. És possible, la veritat és que jo vinc del
sector científic i no del sector docent, com la Sra. Aguiló i dec
tenir aquestes mancances de no saber llegir les coses i treure les
conseqüències. Però jo crec que són vostès els que no han llegit
la moció, perquè no he dit res de totes aquestes coses que diu
vostè de la immersió i del model, precisament en aquesta moció
no, ho he dit altres vegades, avui no.

Però bé, nosaltres no teníem cap esperança que el Grup
Popular donés suport a aquesta moció, perquè vostès són els que
sustenten el president Bauzá i pel que hem vist aquests dies, els
únics que comparteixen les seves polítiques en matèria
educativa. El 70% d’ajuntaments de Mallorca han dit no al TIL,
el 70% dels ajuntaments, la majoria del Partit Popular.
Destacats dirigents i exdirigents del Partit Popular ja han
advertit públicament de l’error en què cauen gestionant
d’esquena als professionals en lloc de cercar el consens. 

Les majories absolutes està clar que no els cauen bé, els
provoquen indigestió, perquè no ha estat només la consellera
Camps, no. Fa dos anys i mig que en aquesta comunitat
autònoma les coses no s’estan fent bé en el sistema educatiu,
tampoc a l’Estat espanyol, s’ha de dir. Sembla que el Partit
Popular hagi dirigit els seus esforços actuals a canviar tot allò
que s’havia aconseguit des que tenim democràcia. Fins ara les
seves fletxes apuntaven a qüestions com religió, educació per la
ciutadania, escoles privades, ... tot molt previsible. Però ara
ataquen la línia de flotació de l’escola pública, d’una escola en
igualtat, equitat, inclusiva i integradora. I aquí és quan la
ciutadania els han dit prou i han dit que no.

Una educació que donava i dóna uns bons resultats, perquè
intenta no deixar ningú pel camí, ni aquells que vénen de fora i
que s’incorporen tard i que tal vegada per motius familiars han
d’abandonar abans d’hora, però que mentre tant tenen un lloc en
què són tractats com si fossin fills nostres, ni aquells que tenen
dificultats de tipus socioeconòmic, o aquells que tenen
necessitats especials. Malgrat que tot açò en un moment donat
ens pot fer pujar els índexs de fracàs i abandonament escolar.

Amb el Partit Popular el que passa és que disminueixen els
pressuposts i malgrat augmenta el nombre d’alumnes,
descendeix també el nombre de professors. On ens pot dur tot
açò? La conseqüència clara és que serà el deteriorament de la
igualtat d’oportunitats i la pèrdua de qualitat en el sistema
d’educació pública. Els objectius d’estratègia 2020 per a
l’educació, el que cercaven era incrementar la qualitat a tots els
nivells de l’educació general de la Unió Europea, entre ells
reduir el percentatge d’abandonament escolar al 10% i
incrementar el percentatge de població que finalitza
l’ensenyament superior al 40%. El segon objectiu nosaltres ja el
teníem superat a Espanya, però no sé què durarà aquest objectiu,
atesa la política de beques i taxes universitàries del ministre
Wert. Però ara que hem rebaixat molt els índexs
d’abandonament, aquí es tanquen els ulls i es diu que serà amb
el trilingüisme Bauzà-Camps el que ho resoldrà, en lloc de
cercar les causes reals i afrontar-les i disminuir o eliminar del
tot els processos de cooperació amb l’Estat i les comunitats
autònomes, Educa 3, Reforç escolar, Escola 2.0, beques,
etcètera.
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Jo em tem que durant aquesta legislatura el que farem és
tornar novament a l’època de Matas. És per aquest motiu que no
podem acceptar la seva esmena de substitució, perquè és una
esmena que torna caure en els errors actuals dels quals en volem
sortir, necessitam sortir-ne. Hi ha dos punts en els quals hi
podríem coincidir. El 3 que és una manifestació de preocupació
pels elevats índexs de fracàs escolar i d’abandonament
prematur, però que no té res en concret al darrere que no sigui
el TIL i d’açò ja han dit tots els professionals de cara i ulls, que
no és possible, que no disminuirà el fracàs escolar mitjançant el
TIL. I una altra que diu que es constata el dret dels infants a
rebre una educació de qualitat, independentment de les seves
circumstàncies i reconeix la tasca de la comunitat docent, sobre
el qual ara mateix no sé si ens estam referint a allò mateix. Jo
aquest punt el trobava adequat, però després de sentir la Sra.
Aguiló, em sap greu, però pens que no ens estam referint al
mateix.

En definitiva, nosaltres volem fer un reconeixement a la
comunitat docent. Fins ara i avui mateix la nostra portaveu ho
ha fet. Però jo també no voldria deixar aquesta tribuna sense fer
un reconeixement també públic a aquest govern i als diputats
del Grup Popular, perquè el que estan fent és conscienciar a tota
la societat de la importància de l’educació, açò els ho he
d’agrair. Mai l’educació no havia estat tan present en els mitjans
de comunicació i en les converses de la gent i no només a nivell
de les illes, sinó també a l’Estat i fins i tot a Europa. I aquesta,
la valoració social és un punt fonamental en la lluita contra el
fracàs escolar i l’abandonament prematur.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem ara a la votació. Començam a votar. Votam.
Ara.

Queda rebutjada per 33 vots en contra i 24 a favor.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i la votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 377/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millor
finançament de Balears i més inversions per part del
Govern de l'Estat.

I en primer lloc debatrem la proposició no de llei RGE núm.
377/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
millor finançament de Balears i més inversions per part del
Govern de l’Estat. Intervenció del Grup Parlamentari Popular
per defensar la proposició no de llei. Té la paraula el Sr. Antoni
Camps per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
La proposició no de llei que avui presentam no podia ser més
actual i açò que fa més de 8 mesos que es va du al registre
d’aquest Parlament. I no podia ser més actual perquè ahir
mateix van entrar en el Congrés dels Diputats els pressuposts

generals de l’Estat, uns pressuposts que ens tornen deixar a la
cua en inversió. Si en els pressuposts del 2013, que ja vam
considerar injustos i negatius per als nostres interessos, es van
preveure 78,4 milions d’euros, per al 2014 només n’hi ha
pressupostats 74,02 milions, un 5,69% menys. Una passa enrere
que significa seguir sent els darrers d’Espanya en inversió per
càpita, una demostració més de menyspreu cap a nosaltres.

Les Illes Balears, una vegada més, són maltractades pel
Govern central. Els pressuposts generals de l’Estat per al 2014
tornen ser un nou escarni per als ciutadans d’aquestes illes.
Estam davant d’una nova injustícia que no podem deixar passar.
La inversió prevista a Balears per a l’any que ve, de només
74,02 milions d’euros, és certament una burla. Suposa una
inversió per persona de 66,12 euros, molt enfora de la mitjana
nacional que és de 207,10 euros. Com deia ahir el nostre
conseller d’Hisenda, José Vicente Marí, sembla que Balears no
existeix per a alguns ministeris, sembla que alguns s’han oblidat
que Balears també forma part d’Espanya. Balears sempre ha
estat solidària amb la resta d’Espanya, sempre ho hem estat i ho
volem continuar sent. Creim amb el projecte comú d’Espanya
i per aquest motiu creim que no pot ser que Espanya continuï
menyspreant la nostra comunitat autònoma.

Però no podem comportar i utilitzaré una expressió molt
típica de Menorca, no podem comportar que ens prenguin pel
pito del sereno. Volem ser solidaris? Sí, però que ens tractin
com beneits. I per continuar sent solidaris, per continuar sent
una comunitat pròspera, que generi riquesa i llocs de feina,
necessitam que l’Estat inverteixi també aquí. En aquests
moments és una evidència que Balears encapçala la recuperació
econòmica...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor! Silenci!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...d’Espanya. Balears és on es creen més llocs de feina. És on
tots els indicadors econòmics tenen un millor comportament.

Estam fent molt bé els deures, estam transformant una
comunitat autònoma arruïnada en una comunitat autònoma en
comencen ja a veure signes molt clars de recuperació. Hem
sabut, amb l’esforç de tots els ciutadans, reduir un dèficit
estructural de més de 1.000 milions d’euros anuals a molt
menys de la meitat. Balears està fent les coses molt bé, i per açò
no és comprensible i és indignant que el Govern central no
tengui en compte tots aquests esforços realitzats.



4268 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / 1 d'octubre del 2013 

 

Sabem que ara són moments de dificultats econòmiques, que
tots ens hem d’ajustar el cinturó. Sabem que els recursos són
escassos. Nosaltres no volem que el Govern central dediqui més
doblers a inversió si no n’hi ha; el que volem és que es
reparteixi millor. No pot ser que a Castellà-Lleó, per exemple,
per donar un exemple, la inversió de l’Estat sigui de 549,66
euros per càpita i aquí a Balears només sigui de 66,12 euros.
Aquestes diferències són inadmissibles. És per açò que des
d’aquesta tribuna deman al Govern, als nostres diputats i
senadors, redoblar esforços per millorar aquesta partida
d’inversió durant el tràmit parlamentari. Deman a tots els
presents aquí que aixequem unànimement la nostra veu per
exigir un tracte més just. No volem que siguin generosos amb
nosaltres, volem justícia, volem allò que ens correspon.

L’any passat vam aconseguir incloure una esmena en els
pressupostos del 2013 durant la tramitació al Senat, que va
suposar incrementar la partida d’inversió en uns 90 milions
d’euros, uns doblers corresponents al conveni de carreteres, que
curiosament el govern del Sr. Rodríguez Zapatero es va negar
a pagar, i que el govern del Sr. Francesc Antich, a pesar
d’haver-hi dues sentències judicials favorables, no va reclamar
en cap moment. 

(Remor de veus)

Però avui, avui, no és el moment de retreure res a ningú...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Avui no és el moment de retreure res a ningú, és el moment
de fer un front comú per reivindicar un millor finançament per
a la nostra comunitat i perquè les inversions territorialitzades
tenguin un repartiment molt més just i equilibrat, i per dir a
Madrid que no pot ser que Balears sigui sempre la més
perjudicada. Hem de dir prou, no pot ser que sempre i
històricament siguem els darrers en el finançament, no pot ser!,
i hem de dir prou a un model de finançació de les comunitats
autònomes que també és injust per a Balears. És injust perquè
ens continua deixant la cua del finançament. Som dels que més
donam i som els que menys rebem.

(Remor de veus)

En un estudi recent fet pel catedràtic de l’IESE...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor! Silenci, per favor, senyors diputats.
Deixin intervenir. Continuï, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

En un estudi fet pel catedràtic de l’IESE Eduardo Martínez
Abascal, ens diu que Balears, juntament amb Madrid i
Catalunya, són les comunitats que donen més del que reben, i
que Balears és la que més esforç fiscal fa de totes les
comunitats. En una classificació que fa de comunitats segons un
índex de solidaritat, Balears és la primera amb diferència sobre

la segona, som els més solidaris d’Espanya, i som també els més
maltractats de tots.

No només ens veim perjudicats a l’hora de repartir les
inversions, com hem pogut veure en els darrers pressupostos
generals, sinó que també som perjudicats per un model de
finançament que no reparteix de forma justa els impostos, ja
sigui d’IRPF, d’IVA o l’impost de societats. És un model de
finançament injust i perjudicial per a les nostres illes. I aquesta
injustícia es visualitza quan veus que mentre nosaltres hem
hagut de pujar determinats impostos, hem hagut de fer retallades
importants en sanitat i en educació, hem fet esforços importants
per reconduir els comptes públics, altres comunitats, en canvi,
s’estiguin plantejant en aquests moments davallar els impostos.
No és possible que amb la nostra solidaritat algunes comunitats
puguin davallar els impostos i nosaltres aquí estiguem passant
sacrificis enormes per poder equilibrar els comptes. Amb els
doblers nostres algunes comunitats han equilibrat els comptes
públics sense passar gaire pena, i nosaltres estam passant les de
Caín per reduir una dècima de dèficit. Si nosaltres tinguéssim el
mateix finançament que Extremadura, per posar un exemple,
avui no tindríem dèficit. 

El problema de Balears és un problema de fons, i no és tant
el dèficit com el model de finançament. És per açò que insistim
una i altra vegada en la necessitat de reivindicar i negociar un
nou model de finançament de les comunitats autònomes. És un
sistema de finançament aprovat l’any 2009 i ha resultat ser
insuficient, i no ha aconseguit que Balears deixi de ser la darrera
d’Espanya en finançament. Seguim estant als darrers llocs, i açò
és inadmissible.

Les propostes que avui presentam crec sincerament que
haurien de tenir el suport de tota la cambra. Haurien de ser un
clam conjunt de tots, de tots els representants de la ciutadania,
una ciutadania, la balear, cansada ja de ser menyspreada, que el
Govern central no ens tengui en compte, que l’import de les
inversions estatals sigui una burla, i cansats també de tenir un
sistema de finançament que també ens deixa en el darrer lloc.
Està clar que el sistema de finançament ens perjudica, que som
els que més aportam i els que menys rebem. Sembla que aquesta
anomalia, aquesta diferència, s’hauria de compensar de qualque
manera, per exemple amb unes inversions per damunt de la
mitjana nacional; idò no, ni una cosa ni l’altra, no tenim ni
inversions ni tenim un finançament adequat. 

El canvi de model de finançament és per tant, per a
nosaltres, innegociable, és una qüestió que hem d’abordar tots
i entre tots. No es tracta de gastar més, sinó de repartir millor.
No podem ser sempre la ventafocs de la pelAlícula, no podem
continuar essent aquells que ens hem de conformar amb les
miques. Jo crec que hem de reclamar el que ens correspon, el
que és just, sense victimismes, però sí amb els nombres clars,
amb els nombres clars damunt la taula. El Govern central no pot
mirar cap a una altra banda davant aquesta situació de greuge
històric; no podem ser permanentment els humiliats de la
classes.
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Esper que avui la resposta del Parlament sigui clara i
rotunda. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS per defensar les
esmenes RGE 10120, 10121 i 10122/13. Té la paraula el Sr.
David Abril per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, diputades, diputats. Gràcies, presidenta. Senyores
i senyors del Partit Popular, vostès no només no tenen vergonya,
sinó que òbviament tampoc no tenen precisament el do de
l’oportunitat. 

(Remor de veus)

Anem per parts. Primer presenten una proposta que reconeix
que amb el Mariano a Madrid, amb un dels seus, els pressuposts
generals de l’any passat varen retallar 75 milions d’euros, això
sense comptar les inversions estatutàries, un 45% més respecte
a l’any anterior. Les inversions estatutàries avui fins i tot els ho
diu El Mundo, diari gens sospitós de ser nacionalista, que ja les
podem donar per enterrades. Quina importància té, a més, per
a vostès que aquestes inversions formin part d’una norma com
és l’Estatut d’Autonomia, al qual òbviament també tenen molt
poc respecte?

Només fins aquí podríem parlar d’un deute del Govern
central amb les Illes Balears, i n’hem parlat moltes vegades en
aquesta cambra, del voltant dels 2.000 milions d’euros, que no
és poc. Però no és que sigui poc o molt, perquè si ho poguéssim
pagar, mira, fantàstic, però com ha dit el senyor..., o com ha
reconegut el Sr. Camps, no estam per tirar coets, bé ho sap el Sr.
Conseller d’Hisenda, que és qui ha de fer els comptes. Però és
que és profundament injust. És molt, i a més és profundament
injust. 

I els deia que no tenen el do de l’oportunitat perquè
justament ahir, sí, els seus... presenten a Madrid -i n’hi ha dels
seus fins i tot dins el Govern, perquè miri, no, en Mariano és
gallec, no?, però també tenen qualque secretari d’Estat
d’aqueixa comunitat autònoma; no sé quin pes i quina influència
tenen dins aquest govern-, donen a conèixer el projecte de
pressuposts generals de l’Estat per a 2014, amb noves retallades
de gairebé el 6% respecte a l’any passat, que ja s’havia retallat
prou pel que fa a inversions, i ens ratifiquen a la cua de les
comunitats autònomes en matèria d’inversió de l’Estat
territorialitzada. I a més de dos anys que vostès governen aquí
i els seus, del seu mateix partit, governen a Madrid, tenen la
santa barra de presentar-nos una proposició que encara dóna la
culpa de tot a Zapatero. Jo, mira..., en Zapatero no és del meu
partit, no és que sigui una persona que em caigui excessivament
simpàtica però, mirin, aparquin-la ja, ja deixin el discurs de
l’herència, que això sí que és el que haurien d’aparcar d’una
vegada. 

I ahir fins i tot el conseller d’Hisenda, no sé si a títol
personal o parlant en nom del Govern, diu que està indignat.
Mirin, indignats estam nosaltres, que fa anys que ens hi pegam
demanant, exigint un sistema de finançament més just i tal. Ara
pareix que comencen a venir a les nostres. Però és que vostès
agafen aquest discurs, però al mateix temps no se n’adonen que
són còmplices d’aquest maltractament històric, hagin governat
uns o hagin governat els altres a Madrid, de com ha tractat el
Govern central les Illes Balears en termes fiscals. Jo també hi
estic, indignat, perquè tenim un president que a més cada
vegada que obre la boca, especialment per Madrid i
especialment per determinats fòrums econòmics, diu allò que
som la locomotora d’Espanya, que ells es deuen pensar..., en
Montoro es deu pensar que aquí fermam els cans amb
llonganisses; li deuen donat un copet a l’esquena, ella se’n va
tot satisfet, però llavors ens barrinen ben barrinats.

La realitat no és que som la locomotora d’Espanya, la
realitat és que som més pobres, els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears som cada vegada més pobres. I som pobres per
dues coses; una, per les polítiques que vostès aquí i a Madrid
apliquen, perquè aquests pressuposts que varen presentar ahir
també retallen a la meitat el pressupost de dependència, i abans
hem escoltat una definició fantàstica d’un diputat del que
significa dependència, de la Viquipèdia, i tots saben de què
parlam, del que signifiquen les persones dependents, les
persones dependents i les que es fan càrrec d’aquestes persones,
que també tornen més pobres gràcies a les seves polítiques. Però
som més pobres també perquè tenim aquest sistema de
finançament injust, gens transparent, tots aquests adjectius que
hi vulguin colAlocar i amb els quals han vengut al nostre discurs,
que hem fet sempre, i de fet els esmentaré una cosa. Euskadi,
pressupost d’educació per càpita, 1.273 euros per habitant;
d’acord, és vera, tenen un règim especial, tenen un concert
econòmic solidari, allò que demanam nosaltres. Mitjana
espanyola, 929,3 euros; Illes Balears, 800 euros. Vostès es
pensen que amb tot aquest malestar, per exemple, que hi ha en
el tema de l’educació no hi compta, també, això?, que això, que
aquests doblers que s’hi poden destinar no tenen a veure
d’alguna manera..., no repercuteixen en la qualitat educativa que
es dóna als nostres nins i a les nostres nines? 

Per això el Grup Parlamentari MÉS pensam que avui en dia,
i crec que avui no serà el moment, necessitam qualque cosa més
que brindis al sol, i sobretot quan aquest brindis al sol, tal i com
està redactada aqueixa proposició que ens presenta avui el Grup
Popular resulta si més no insultant i ofensiva.

I entraré ja directament a les nostres esmenes, que tenen
vocació de convertir aqueixa proposta que ens presenta el Grup
Parlamentari Popular en qualque cosa seriosa, que serveixi per
a qualque cosa. 
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Primera esmena. Reivindicar? Des de quan el paper d’un
govern ha estat reivindicar? En tot cas allò de reivindicar
deixin-nos-ho a nosaltres, que som l’oposició, a la gent del
carrer, que a vegades els pareix bé el que diuen i a vegades no,
però reivindicar no és el que toca al Govern, eh?, al Govern el
que li toca és negociar, és pintar qualque cosa, que amb els seus
mateixos pintin qualque cosa a Madrid. Reivindicar què?
Modificar l’actual finançament? Bé, l’actual i el que hi havia,
perquè som històricament maltractats. No donin només les
culpes a Zapatero, i potser aquesta esmena l’haurien d’haver
presentada els socialistes, però... El que s’ha de rebutjar és un
sistema de finançament que històricament ha tractat les Illes
Balears com una espardenya.

Segona qüestió: instar el Govern de l’Estat, i estic cansat de
tenir aqueixa discussió a multitud de comissions en aquest
parlament. Què vol dir?, no estan tan indignats? Banyin-se,
instin el Govern de l’Estat. No hi ha cap dels tres punts que insti
el Govern de l’Estat a res, tot és felicitar, animar, donar copets
a l’esquena a l’equip econòmic perquè continuï reivindicant.
No, no, facin el seu paper, negociïn i instem, aqueixa cambra
per unanimitat, el Govern de l’Estat a fer i a tractar les Illes
Balears com ens mereixem. Banyin-se, banyin-se. Llevin -i
aquesta proposta la presenta el Sr. Camps, i en sap molt, de
llistes negres- llevin les Illes Balears de la llista negra de les
comunitats autònomes pel que fa al sistema de finançament i a
les inversions de l’Estat.

I té una segona part, aqueixa proposta que feim: avançar en
termes de sobirania fiscal, i avançar en termes de sobirania
fiscal no vol dir demanar-los una conversió al sobiranisme, vol
dir això mateix que diu el conseller d’Hisenda, el conseller
d’Economia, els he sentit en altres ocasions, els que hi ha i els
que hi havia, és avançar en capacitat recaptadora pròpia i amb
estructures que ho facin possible. No són capaços ni d’aplicar
els imposts propis, imaginin-se banyar-se amb una proposta per
demanar més sobirania fiscal. 

I concert econòmic, perquè a mi em seria igual..., l’única
comunitat que tenim darrere ja a efectes de finançament i
d’inversions és Navarra, però ja m’agradaria canviar el lloc a
Navarra, ser els darrers -només quedarien Ceuta i Melilla, que
ja tenen compensacions per altres parts- ser els darrers però
tenir un concert econòmic o un sistema d’imposts com tenen
ells, que el primer que fan és tenir les seves necessitats cobertes,
mentre que aquí els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears cada vegada són més pobres.

I la darrera esmena que presenta el nostre grup, com no
podia ser d’altra manera, el que proposa és suprimir la ola al
president Bauzá que proposa el punt 3. Fer la ola per fer el que
ha de fer?, és a dir, exigir que se’ns pagui allò que se’ns deu?,
i només una petita part del que se’ns deu. Perquè em sap molt
de greu, senyores i senyors, però per molt que es lamentin el
Partit Popular és còmplice d’aquesta situació: el Sr. Bauzá; tot
l’equip econòmic; el Sr. Camps, que presenta avui aquesta
proposta; el Sr. Ramis, perro ladrador y poco mordedor, que va
dir l’any passat exactament les mateixes paraules que va dir
ahir, “ens maltracten, no sé què; farem qualque cosa per corregir
aquesta situació”. Quantes esmenes va presentar el Sr. Miquel
Ramis al Congrés dels Diputats?, de quin partit és el Sr. Miquel
Ramis, que a més crec que ocupa un càrrec directiu del seu
partit? És que tot això no ho poden ignorar a l’hora de presentar

una proposta com la que presenten avui si volen que realment
sigui una cosa votable, primera condició, ara que es parla de
negociar, per poder negociar qualsevol cosa, que sigui votable
i, segon, que serveixi per a qualque cosa.

Jo crec que des del primer moment en què el Partit Popular
ha arribat al poder a les institucions aquí i al Govern central ha
menyspreat el poble governant en nom del poble, però li ha
donat l’esquena des del primer moment. Ho vàrem veure el
diumenge i ho hem vist aquests dies i aquestes setmanes amb el
tema de l’educació, i ara ho veim amb aquests comptes del
pressuposts generals de l’Estat de 2014 i les inversions que fan
pel que fa a les Illes Balears, que són l’expressió d’aquest
menyspreu cap al poble que vostès haurien de representar. Per
tant haurà de ser un altre dia, però no avui, que donem suport a
aquesta proposició i al sentit que se suposa que li volien donar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per
defensar les esmenes RGE 10146/13 i 10147/13. Té la paraula
el Sr. Joan Boned per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, deia el Sr. Abril, quan parlava d’un dels seus punts,
que potser l’hauria de presentar el Grup Socialista, i parlava de
diputats de l’oposició. Jo avui, sincerament, puj aquí i tenc la
sensació que avui només he sentit parlar a l’oposició, perquè pel
que ha dit el Sr. Camps no sé molt bé a quin costat es troba.

I, Sr. Camps, el que avui ens ha donat és una lliçó, una lliçó
de com s’ha de fer una paròdia, i ens ha demostrat que
desconeix i el seu grup desconeix el concepte d’ètica política.
Vostès no el coneixen, i li dic que m’ha deixat preocupat, m’ha
deixat preocupat, perquè si se suposa que el grup que dóna
suport al Govern, aquest govern, del mateix color polític del de
Madrid, és el que ens ha d’aportar allò que les nostres illes
necessiten en cada una de les coses, resulta que es dedica a
carregar contra els seus companys del govern de Madrid,
arreglats ans.

Miri, Sr. Camps, jo li ho diré clarament: la seva proposta -
llavors entraré en alguns detalls- la seva proposta, vostè ho ha
dit, és de gener d’aquest any. Però sap per què ve?, no ve perquè
vostè pensàs “que malament que ens han tractat, en aquest
pressupost 2013", ve perquè en el Parlament de Balears hi va
haver un debat sobre una proposta del Grup Socialista, que
demanava incrementar inversions per a les Illes Balears en els
pressuposts generals de l’Estat, que va defensar el Sr. Pons.
Vostè recorda el que va fer? Miri, jo li llegiré els dos punts, que
són molt ràpids: “El Parlament de les Illes Balears rebutja el
projecte de llei de pressuposts generals de 2013", punt 1. Punt
2: “El Parlament insta el govern de Balears a fer totes les
gestions que estiguin al seu abast perquè al llarg de la tramitació
dels pressupostos generals de l’Estat s’incrementin les
inversions establertes per a les Illes Balears fins a situar-se a la
mitjana amb una inversió per càpita de 225 euros”. Sap què va
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fer vostè? Es va aprovar un punt per unanimitat, però després
d’haver-ho negociat, perquè vostè el que va dir va ser que el que
presentava el Grup Socialista no era en els termes correctes.

Què ha fet vostè avui?, a part del ridícul què ha fet? Idò miri,
jo li diré el que ha fet: demostrar una cosa, demostrar que vostè
s’ha passat tot l’estiu, i darrerament sobretot, dedicat a altres
qüestions, insultant, amenaçant el colAlectiu d’educació, això sí
ho sap fer, en canvi de vostè no ha sortit cap proposta perquè
des d’aquest govern es reclami a Madrid la millora del
finançament, de vostè no ha sortit cap proposta perquè en
aquestes illes es pugui millorar la inversió!

(Alguns aplaudiments)

Vostè, el que ha fet és condicionar quan des de l’oposició
s’han reclamat millores d’inversió, però ara ve aquí i fa un
paperot! Que és el que acostuma a fer, per un altre costat, però
bé...

A més té molt mala sort, Sr. Camps, té molt mala sort
perquè, efectivament, ahir es va donar a conèixer la proposta. I
li diré una cosa, és que... no ho puc evitar, sap com comença?,
vostè... és que clar, la seva intervenció no té res a veure amb el
text de la proposició que avui es debat, perquè miri, el punt, el
primer paràgraf de l’exposició de motius diu “El passat dia 9 de
juliol el president del Govern, Sr. José Ramón Bauzá, es va
reunir amb el ministre d’Hisenda, Sr. Cristóbal Montoro, per
fer-li arribar tot un llistat de reivindicacions quant a la millora
del finançament de la comunitat i la importància de comptar
amb més inversió de l’Estat a les Illes Balears”, això diu. 

Record que no fa gaire la nostra portaveu demanava al
president del Govern que fes el favor de negociar, de posar-se
a treballar, que anàs a Madrid, que..., jo li demanaria que no hi
torni, per favor, que no torni a Madrid a demanar res, perquè
cada vegada que aquest senyor obri la boca a Madrid, "bumba!",
ens retallen. Serà millor que enviïn algú que estigui capacitat
per negociar, que estigui capacitat per fer entendre que és el que
necessiten aquestes illes, no una persona que demostra i ha
demostrat la seva ineptitud i que és al front d’un govern que és
inepte per fer aquestes coses que necessiten les nostres illes,
facem les coses com toca.

I clar, Sr. Camps, vostè ho ha dit, perquè ara canvia el
discurs, abans es tractava d’un problema, d’un greu problema de
crisi econòmica i és clar, com que estàvem en aquesta crisi tan
forta, tan forta no era ètic reclamar de Madrid la millora del
finançament, la millora d’inversions, la millora de res, havíem
d’esperar, havíem d’esperar; però miri, sap si són vostès...
hipòcrites, políticament en aquest sentit, perquè fan dos
discursos, perquè ara continuen parlant de crisi i continuen dient
que entenen que no es pot demanar segons què, però és clar,
resulta que tots els portaveus del Govern de Madrid van ara, per
tot allà on van, van dient que les coses comencen a anar molt bé,
que les coses comencen a millorar, que ja sortim de la crisi, que
no tenim tants de problemes, i això ho han dit vostès també,
vostè, Sr. Camps, ho ha dit en aquest parlament, el president del
Govern ho ha dit en aquest parlament, que les coses van millor.
I resulta que quan millor van les coses, pitjor van per a
nosaltres.

Senyors diputats, què fan vostès? Per a què serveixen a part
de tenir la majoria, passar per sobre tot el que faci falta per
imposar les seves propostes, agradin o no agradin a aquesta
societat, per a què serveixen? Per a poca cosa pel que estan
demostrant.

Vostè ho ha dit, Sr. Camps, en realitat es tracta i això li ho
hem dit nosaltres des del primer moment, que vostè això no ho
volia entendre, es tracta..., no és un problema de crisi, és un
problema de distribució correcta d’allò que es té, sí, ara ho diu,
però abans deia el contrari i és clar, com que vostè canvia de
cara d’un dia per l’altre i no s’ha atrevit a fer... no ha tingut la
dignitat que s’hagués suposat que hauria hagut de tenir vostè
avui com a diputat d’aquest parlament, Sr. Camps. I si hagués
tingut un mínim de dignitat, el que hauria fet és retirar aquesta
proposició no de llei, no sortir a fer el ridícul aquí i defensar el
que vostès no poden defensar, perquè vostès són els
responsables del que no s’ha fet; perquè qui ha de reclamar i
exigir davant Madrid tot el que aquestes illes necessiten són
vostès i tenim un govern que no sap fer això, tenim un grup
parlamentari que dóna suport a un govern d’ineptes, que no
serveix per reclamar allò que fa falta, que no serveix per
enfrontar-se a Madrid i no serveix per fer veure a Madrid què és
el que necessita aquesta comunitat autònoma!

Efectivament, som a la cua de totes les comunitats
autònomes, però, de qui és la culpa? De tots vostès, senyors
diputats, és seva la culpa, no és de ningú altre!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Què reclamen, què reclamen? Si el que haurien de fer és tots
i cadascun presentar la dimissió i partir perquè no saben fer la
seva feina! No només la consellera d’Educació que és la que
més motius té i no sé què fa aquí encara, però tots vostès
tampoc no pinten gaire coses pel que es veu, i menys, i menys
tampoc el president del Govern que se’n va a Madrid i demana
qualsevol cosa i l’endemà Madrid diu: què ha demanat el Sr.
Bauzá, això? Idò el contrari, i això és el que fa.

(Remor de veus)

Per això, Sr. Camps, li ho diré clarament, si vostè creu i ens
vol fer creure que no menteix en algunes de les coses que ha dit
aquí, li dic una cosa: no pot votar..., no ens pot dir que votem a
favor de la seva proposta perquè és un tebeo, és un còmic la
seva proposta, no és seriosa per demanar el que ha de demanar.

Si vostè realment pensa que el que ha dit s’ha de reclamar
voti les nostres esmenes, perquè amb les nostres esmenes sí que
li deim dues coses, o diverses coses: li reconeixem que el
finançament és millorable, però per un altre costat també tenim
molt clar que el que hi havia abans d’aquest model de
finançament era molt pitjor.
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Li record, Sr. Camps, que el model que vostès defensaven...
i quan el govern progressista reclamava i defensava la millora
d’un nou model de finançament per sortir d’aquella cua en què
estàvem, vostès defensaven el model anterior que ens tenia a 21
punts de la mitjana estatal. Això és el que feien. 

Per tant, això també s’ha de reconèixer i per tant, també
reconeixem que s’ha de negociar, però s’ha de negociar, no s’ha
d’anar a demanar, no s’ha d’anar a suplicar, no, no, s’ha
d’exigir, s’ha de reclamar i s’ha de negociar allò que faci falta,
aquesta millora de finançament, però facem-ho efectiu, no ho
diguem només perquè el conseller, el president, tots han parlat
que és necessari millorar el finançament, però fins ara, què
coneixem?, què ha fet aquest govern per millorar?,
absolutament res, és que no fan feina, és que no saben gestionar
i no treballen el que toca.

Un altre punt que és important, d’aquest no vull dir perquè
ja l’han comentat també i no tendria temps, és el tema de les
inversions estatutàries. Els ho hem dit moltes vegades, res fan
en això, incompleixen l’Estatut, a vostès els és igual, passen per
damunt el que faci falta, fins i tot incomplint lleis, incomplint el
seu propi estatut i els és igual, continuen sense presentar ni una
sola proposta per reclamar inversions estatutàries i per això, al
pressupost de 2014 tampoc no hi ha ni un sol euro per a
inversions estatutàries i per això, reclamam que faci una llista,
que presenti projectes.

Per acabar, el que vostè havia dit, el darrer punt de la nostra
esmena diu que el Parlament ha d’instar el Govern balear
perquè reclami del Govern de l’Estat que de cara a aquests
pressupostos 2014, que estan presentats i que estaran en tràmit
al Congrés de Diputats, veurem quantes, com i quines esmenes
presenten els diputats de les Illes Balears a Madrid per resoldre
aquesta desfeta i el que reclamam és precisament això, que allò
que ens toca per llei arribi.

Sr. Camps, li dic que la seva proposta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

...acab, Sra. Presidenta, en general és inacceptable, però que
vengui vostè amb una proposta de tres punts en què un sigui per
felicitar un president del Govern, que cada vegada que demana
una cosa tenim molt clar que es farà el contrari i que no ho
aconsegueix, crec que és francament penós, Sr. Camps.

Sigui conseqüent amb el seu discurs, que supòs que ara
canviarà en el torn de rèplica que té, que ara donarà als diputats
de l’oposició, però si realment sent el que ha dit en la seva
primera intervenció només pot votar les esmenes de l’oposició,
ha d’aparcar les seves perquè són francament una presa de pèl
a tots els ciutadans d’aquestes illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Té la paraula el Sr. Antoni
Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que ho hem vist tots
avui, el ridícul l’han fet vostès. Avui han quedat en evidència,
avui segurament, Sr. Boned, Sr. Abril, els hem deixat
descolAlocats, tenien preparat un altre discurs i l’han hagut de
canviar a corre-cuita i han hagut de dir beneitures en aquest
estrat, realment ridícula i penosa la seva actuació.

Avui el paperot l’han fet vostès. És una vergonya per a
Balears tenir una oposició de la categoria que tenim avui aquí
en aquest parlament, una autèntica vergonya!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Avui era un dia perquè tots diguéssim molt clar i davant
Madrid i davant qui sigui que Balears és Espanya, que Balears
necessita inversions, que Balears està per davall la mitjana, que
som menyspreats, que som maltractats, era el moment de dir-ho
i vostès, incapaços de dir-ho per qüestions polítiques, per
qüestions partidistes, vostès sempre que no a tot.

(Remor de veus)

Comprenc que vostès avui han vingut aquí a fer comèdia,
veim les camisetes aquí posades damunt les “daixones”, vostès
fan comèdia tot el dia.

(Remor de veus)

Mirin, mirin, no hem de fer l’ona per exigir els milions dels
convenis de carreteres, gràcies al fet que hem exigit els doblers
del conveni de carreteres enguany tindrem 90 milions d’euros.

(Remor de veus)

Però és que vostès... enguany, enguany tindrem ja el
compromís del Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. No es pot interactuar, Sr. Boned. Per
favor.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

El problema és que vostès amb dues sentències favorables
varen deixar la sentència dins un calaix, no varen reclamar res
a Madrid, Zapatero no volia pagar...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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...i vostès no varen reclamar 333 milions d’euros del conveni de
carreteres, vostès no tenen vergonya! Però és que vostès són
autèntics... autèntics...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, per favor, silenci. Els cridaré a l’ordre, per favor,
deixin parlar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No és cert que hi havia un conveni de carreteres i que ens
havien de pagar 333 milions d’euros? No és cert que hi havia
dues sentències favorables que deien a l’Estat que per favor
pagués a Balears aquests doblers, no és cert açò? 

(Remor de veus)

No és cert que vostès varen amagar..., aquestes sentències
les varen amagar dins un calaix i no varen voler reclamar-ho a
Madrid? No és cert açò?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Mirin, però és que a més...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, té la paraula el Sr. Antoni Camps. Per
favor deixin-lo intervenir, per favor el deixin intervenir.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Es posen molt nerviosos.... es posen molt nerviosos, veig
que de vegades les veritats fan mal, pel que veig.

Mirin, pressuposts de l’any 2011, Rodríguez Zapatero, la
inversió de Balears era 211 milions per davall de la mitjana, els
pitjors pressuposts de la història d’aquesta comunitat autònoma,
Rodríguez Zapatero. El Sr. Boned, què va dir el Sr. Boned? Què
va dir el Sr. Boned? No va dir res, 211 milions per davall de la
mitjana espanyola, i el Sr. Boned callat com un mut. Aquí tenim
un govern que defensa els interessos de Balears. Aquí tenim un
govern que està defensant els interessos i que diu les coses
clares aquí al Parlament.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Comprenc que sorprengui al Sr. Boned, sorprèn al Sr. Boned
que avui aquí els del Partit Popular puguin criticar una decisió
de Madrid que també és del Partit Popular,...

(Remor de veus)

... perquè vostès acoten el cap quan governen els seus i aquí
no acotarem el cap! Aquí defensarem els interessos de Balears
i hem de defensar els interessos de Balears. Si vostè no és capaç
de defensar els interessos de Balears, vagi-se’n d’aquesta
cambra!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostè no pot ser diputat! Vostè no pot ser diputat perquè
quan toca defensar els interessos balears prefereix defensar els
interessos del seu partit i això no ho pot fer un diputat.

Passem a les esmenes. Esmena 10121 del Grup MÉS, la
supressió del punt 3, votarem en contra.

Esmena 10120 del Grup MÉS, a aquesta votarem a favor, és
a dir, modificar  “reivindicar” per “negociar”, ens sembla
perfecte.

Esmena 10122 del Grup MÉS, hi votarem en contra.

Esmena 10147 del Grup PSIB-PSOE. Aquí m’agradaria fer
una petita “daixona”, si vostès modifiquen el contingut del punt
4 que vostès afegirien i lleven “i que s’han perdut en els dos
darrers anys”, nosaltres ho aprovaríem a favor. Perquè a més, és
que no són els dos darrers anys, són els tres darrers anys i els
darrers quatre anys. A l’any 2011, en què governaven vostès, no
varen venir inversions estatutàries. Escoltin!, és a dir, no
vulguin carregar damunt les esquenes del Partit Popular coses
que són compartides, almenys són compartides. Per tant, si
retiren aquest darrer paràgraf, nosaltres hi votaríem a favor i si
no hi votarem en contra.

(Remor de veus)

Per últim, l’esmena 10146, són tres punts, votarem que no
al primer punt; votarem que sí al segon i votarem que no al
tercer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Nosaltres voldríem demanar votació separada del punt 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanam...?, d’acord.

Començarem les votacions si els sembla bé. Començaríem
per aquest punt 2.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, demanaríem al Partit Socialista si accepta la transacció
de la seva esmena.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, això li anava a dir, ens ha proposat una
esmena que no acceptarem evidentment perquè no té... no treu
cap a res, no veure el que s’ha perdut i el que no es vol
recuperar.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Si els sembla bé començaríem amb la votació del
punt 2. És així? Començam amb el punt 2. Ara no miram les
esmenes, el punt 2 de la nostra... el punt 2 de la nostra
proposició no de llei, d’acord? Està inclòs, el 121.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. BONED I ROIG:

Supòs que aquest punt 2 que anam a votar és una vegada
esmenat per l’esmena acceptada al Grup MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, una vegada esmenat pel Grup MÉS.

 EL SR. BONED I ROIG:

I una darrera qüestió abans de la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui.

EL SR. BONED I ROIG:

Ha dit el Sr. Camps també que acceptaven el punt 2 de la
nostra esmena...

LA SRA. PRESIDENTA:

De la 10146.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vull entendre que anirà com a un punt més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si li sembla bé començam a votar i després passarem a la
votació de les esmenes, d’acord. Votam el punt 2 amb l’esmena
del Grup MÉS, d’acord? 

Començam, votam.

Queda aprovat per 57 vots a favor.

Ara si els sembla bé votaríem l’esmena 10146, aquest punt
que seria... Sr. Camps, quin punt era? El punt 3? El punt 2.
Votam l’esmena 10146 amb el punt 2, d’acord?

Començam a votar, votam.

Serien 52 vots a favor i 5 abstencions.

Ara si ho he entès bé votaríem la resta, d’acord? Sr.
Boned?...la resta dels punts d’aquesta proposició no de llei,
votaríem la resta de punts d’aquesta proposició no de llei,
d’acord?

Votam.

Queda aprovat per 34 vots a favor i 23 vots en contra.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 8694/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
suport als directors dels centres de secundària de Menorca
cessats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
8694/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a
suport als directors dels centres de secundària de Menorca
cessats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, per defensar
la proposició no de llei té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un
temps de deu minuts. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan a finals de juliol la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats va resoldre
incoar expedients disciplinaris a tres directors de secundària de
Maó, un fet sense precedents, sobretot pel motiu pel qual es van
incoar, el Grup Socialista va demanar la compareixença del
president Bauzá i de la consellera Camps i també la celebració
d’un ple extraordinari del Parlament, amb l’objecte de debatre
aquest tema i demanar la reversió dels expedients.

El Grup Popular va rebutjar aquestes iniciatives i aquesta
PNL es va registrar per ser debatuda precisament en aquest ple
extraordinari que no es va produir, malgrat que ja vàrem tenir
un avançament de posicionament dels grups a la Diputació
Permanent, que va tenir lloc dia 3 de setembre, quan a la
presidència d’aquest parlament li va venir bé convocar-la i quan
ja havia passat més d’un mes de l’inici dels expedients.
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Però l’objectiu d’aquesta proposició no de llei encara és
vigent, que la Cambra manifesti el suport dels grups polítics als
directors dels centres educatius de secundària de Menorca que
van ser suspesos en les seves funcions dia 31 de juliol i que insti
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a deixar sense
efecte els expedients disciplinaris oberts a aquests directors.
Açò és el que demana aquesta proposició no de llei.

És per aquest motiu, perquè és vigent, que repetiré alguns
arguments del debat que es va produir a la Diputació Permanent,
quan ho consideràvem ja un fet inaudit, un més des que governa
el Partit Popular tant a la nostra comunitat autònoma, des que
tenim les competències en matèria educativa, com, segons les
nostres notícies, en tot l’Estat espanyol, malgrat que des de les
files del Partit Popular, i fins i tot la consellera, hagin volgut fer
paralAlelismes amb 30 expedients incoats pel pacte, per motius
que eren estrictament de negligències i incompliments laborals.
No m’ho comparin, és que no m’ho poden comparar i no ho
comparin perquè, a més, encenen més els ànims de la gent quan
veuen el que costa iniciar un expedient disciplinari a un centre
i a un funcionari. Aquests es van incoar amb hores, amb hores
i per motius polítics, com ja explicaré.

Bé, i ara mateix, a més, anunciï que presentaré una pregunta
de resposta escrita per saber exactament els motius d’aquests 30
expedients, per demostrar davant l’opinió pública la seva
manipulació dels fets.

L’obertura d’expedients disciplinaris a tres directors de
secundària no van ser per causes administratives o laborals, sinó
per causes polítiques, com he dit. I així va ser interpretat per
tothom, i açò ha commocionat la nostra illa i les mostres de
solidaritat amb aquestes tres persones han arribat de tot
l’arxipèlag. I no podia ser d’una altra manera.

Mirin, senyors diputats i senyores diputades, s’han obert uns
expedients disciplinaris que consideren una falta molt greu que
els tres directors hagin fet la seva feina, que en aquest cas era
modificar el projecte lingüístic dels seus centres, segons les
instruccions de la conselleria, que va considerar que el primer
projecte que s’havia fet, segons l’article 20, no estava bé, passar
després aquestes modificacions a aprovació del consell insular
del seu centre i posteriorment donar trasllat a l’administració de
la decisió d’aquest òrgan, que va ser no aprovar les
modificacions proposades pels directors. 

Volem recordar aquí que són els consells escolars els que
diuen no als TIL modificats, no els directors, i ho fan perquè
tenen les competències per fer-ho, segons la LOE, competències
que vostès volen sostreure, tal com van dir ja la setmana
passada. Però encara pitjor que açò, els expedients s’inicien
també perquè els directors expressen, amb un paràgraf de tres
línies i mitja, la seva disconformitat amb les instruccions del
secretari autonòmic, perquè van més enllà del que poden fer
unes instruccions, diuen, i modifiquen el decret i podrien ser
nulAles, cosa que posteriorment el Tribunal Superior de Justícia
va ratificar, motiu pel qual varen quedar suspeses cautelarment
aquestes instruccions. Fins que el Govern, en un acte, aquesta
vegada sí, de desobediència, de desobediència a la justícia, va
aprovar el Decret Llei 5/2013, convertit la setmana passada en
llei, i que ha estat un dels detonants de les protestes d’aquestes
setmanes.

Nosaltres pensam que açò, l’obertura d’aquests expedients,
és inconstitucional també perquè vulnera la llibertat d’expressió,
que pensava que encara ens assistia a tots els espanyols des de
la promulgació de la Constitució l’any 1978, i que tampoc no ha
estat derogada per ara. 

Aquesta acció expeditiva de la conselleria,
extraordinàriament autoritària, injusta, discriminatòria i ilAlegal,
adreçada a aquests tres docents, quan saben que altres directors
varen fer exactament el mateix i no han tengut aquestes
conseqüències, necessita explicacions, i encara no les hem
rebudes de convincents malgrat les preguntes que hem fet en
aquesta mateixa cambra. 

Desobediència no, i en aquest cas em remet a les
declaracions efectuades pels inspectors d’Educació amb relació
a què ells no haguessin obert els expedients i que no veien
insubordinació ni rebelAlia enlloc. Als fets exposats es va afegir
la comunicació oral als tres directors, el dimecres dia 28
d’agost, que la suspensió de funcions no era únicament com a
directors sinó que ho era també com a docents i que no s’havien
d’incorporar al seu lloc de feina el dia 2 de setembre. Tot això
en virtut dels articles 111 de la Llei 3/2007, de funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de l’article 90 de
la Llei 7/2007, de l’estatut bàsic de l’empleat públic. Articles
que diuen, que en unes mesures cautelars la suspensió de
funcions és incompatible amb la prestació de serveis al sector
públic, entre d’altres coses, però s’agafaven en això. 

Fins i tot, es va arribar a nomenar substituts per donar les
hores de docència d’aquestes tres persones, però sorprenentment
fa uns dies, suposam que en el marc de les negociacions amb els
sindicats o perquè s’adonen del desastre que han fet, se’ls ha
alçat la suspensió de les funcions docents i ja s’han pogut
incorporar als seus instituts, encara que per donar sis hores
setmanals de classe. Es veu que aquests articles de la Llei de
funció pública o de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic no eren
tan importants a la fi.

En definitiva, totes les determinacions de la conselleria que
envolten aquest cas són en extrem expeditives, arbitràries, fan
palès un exercici de poder abusiu i no han provocat altra cosa
que alarma en la comunitat educativa, perplexitat entre els
progenitors i la desmotivació del professorat. I de tot això és
l’alumnat qui pateix les conseqüències, 2.000 alumnes a Maó
estan sense director. 

Aquest, senyors diputats i senyores diputades, no és més que
un episodi més de la inseguretat jurídica que ha envoltat el
procés d’elaboració dels projectes TIL als centres. Deia jo
mateixa, el dia 3 de setembre, la gestió caòtica de la conselleria,
primer amb retalls indiscriminats, després amb normatives
improvisades, precipitades, altament ideologitzades i gens
consensuades ,està abocant el sistema educatiu de les nostres
illes, ja de per si fràgil, a una agitació i a una pressió perjudicial
per al sistema, que és el darrer que necessita per funcionar amb
normalitat. I efectivament, així ha estat.
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Vist tot això, les propostes que es presenten són, que el
Parlament faci una manifestació explícita de suport del Plenari
del Parlament a la comunitat educativa dels centres menorquins
per la seva valentia en reiterar la validesa dels projectes del TIL
que s’havien elaborat en el seu moment en compliment de
l’article 20 del Decret 15/2013 i no aprovar les modificacions
que varen presentar els directors en compliment de les
exigències de la conselleria.

Dos, que el Parlament lamenti que la conselleria no només
no fomenti la participació activa dels consells escolars en els
projectes sinó que menysprea les seves decisions i castiga els
directius que les han de traslladar a l’administració. També
demanam que s’insti el Govern a tornar enrere els expedients
disciplinaris a Jaume Bonet, director de l’IES Cap de Llevant;
a Marga Seguí, directora de l’IES Joan Ramis i Ramis, i a Rafel
Andreu, director de l’IES Pasqual Calbó, uns expedients que
inclouen mesures cautelars, arbitràries, desproporcionades,
injustes i ilAlegals.

Instam el Govern de les Illes Balears, un nou punt, que els
nous projectes que es vulguin aplicar als centres educatius es
facin sense precipitacions i de manera consensuada amb aquells
estaments que els han de portar a terme i amb aquells que s’han
de veure afectats.

I finalment, instam a derogar el decret del TIL i a elaborar,
sense precipitacions i amb els recursos humans i econòmics
necessaris, una nova norma que reforci l’aprenentatge d’una
llengua estrangera en els centres educatius, sense que açò vagi
en detriment de la llengua catalana que s’utilitza com a llengua
vehicular del nostre sistema educatiu, que faci, en definitiva,
realitat que els fillets i filletes no hagin de pagar classes de
repàs, perquè ara sí que ho han de fer, han de pagar classes de
repàs d’anglès i classes de repàs de les altres assignatures de les
quals no s’assabenten perquè no duen prou la preparació per fer-
ho.

Res més, esperar el suport de tota aquesta cambra. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari MÉS es
manté l’esmena 10140. Per defensar-la té la paraula el diputat
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Partit Popular del Sr. Bauzá s’ha enrocat en la seva
majoria política per justificar els pitjors abusos de poder i per
justificar la forma despòtica i intolerant de governar. I la
suspensió d’ofici i de sou dels tres directors n’és un d’aquests
abusos.

El Partit Popular i el Govern Bauzá governen contra tota la
comunitat educativa, sense excepcions. “La filosofia pot ser més
o menys bona” -deia algú-, “però és suïcida voler imposar un
impost que tot el sector rebutja”, deia Jaume Flaquer referint-se,
açò sí, a l’ecotaxa.

Si el sentit comú ens diu que no es pot governar un sector
contra tot el sector, per què serveix per al turisme i no per a
l’educació? Contra tota la comunitat educativa i contra la
racionalitat. Diguin-me un, només un, professional, entitat o
institució de reconegut prestigi que avali pedagògicament el
TIL. Cap, cap, ni un. El TIL no és pedagògic, és ideològic.
Tanmateix el model "bauzanià" segueix el catecisme que Wert
exposà a la FAES a Segòvia el 2010, quan deia que en el
sistema educatiu no hi ha d’haver lloc per a la democràcia. I si
no se’n recorden, no es preocupin, els posarem un power point.

El Partit Popular i el Govern Bauzá utilitza la majoria
absoluta per forçar als límits els instruments legals amb l’abús
del decret llei i amb la intolerable, inacceptable represàlia per
raons ideològiques contra els tres directors de secundària de
Maó, una pràctica que, com ja hem dit altres vegades, ens remet
a un nou franquisme. 

A finals del mes de juliol la conselleria fulminà els tres
directors de Maó, tot adduint que s’havien negat a aplicar el TIL
en els seus projectes educatius de centre, cosa que és
rotundament falsa. El que varen fer els directors és complir el
decret i la instrucció dins el marge de l’ambigüitat i/o flexibilitat
i/o inseguretat jurídica dels documents normatius elaborats
aprovats, que no es poden qualificar d’altra forma que
d’erràtics, posant de manifest que la normativa aprovada a més
de no respectar la jerarquia de les actuacions administratives, a
més de modificar un decret via una instrucció, ha de complir
escrupolosament la Llei Orgànica d’Educació, la LOE, quant a
les competències dels consells escolars.

En definitiva, els tres directors dels instituts de Maó han
estat suspesos d’ofici i sou per posar en evidència la inseguretat
jurídica generada pel decret i les instruccions i aplicar, amb bon
criteri, allò que diu l’ordenament superior. Davant això, davant
el requeriment i la demanda del sector de diàleg, d’aclariment,
la conselleria sempre, sempre es va amagar en el silenci evitant
i causant aquesta situació que avui debatem.

S’ha de dir també, a més, que són expedients que no neixen
d’un procediment ordinari del servei d’inspecció, neixen de la
decisió política de la consellera d’obrir l’expedient, sense la
prèvia tasca del servei d’inspecció tant per a resoldre
deficiències, si és que n’hi ha hagut, com per recaptar la
informació prèvia que motiva l’obertura d’un expedient. Res de
tot açò. Els expedients són expedients polítics, no són
expedients iniciats pel Servei d’Inspecció sinó iniciats per la
consellera Joana Maria Camps.
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I, per què s’obren als directors de Maó i no a la resta? Quina
casuística es dóna als instituts de Maó per cessar els directors i
obrir un expedient disciplinari? Per què Maó i no a Ferreries i
no a Ciutadella? Algú d’aquesta cambra ho sap? Si un mira les
cartes remeses pels directors contestant el requeriment de la
conselleria pel projecte TIL presentat perquè aquest projecte fos
modificat un no hi troba diferències tan significatives. De fet,
altres centres de les Illes varen respondre en termes quasi
idèntics als de Maó, i no han estat mai objecte d’un expedient.

Així ens trobam, centres que mai no han contestat els
requeriments de la conselleria, i en canvi no tenen cap
expedient; centres que varen respondre després de convocar la
comissió pedagògica i el consell escolar, i que no varen poder
aprovar cap modificació del TIL presentat per manca de
quòrum, i no se’ls va obrir cap expedient; centres que varen fer
el mateix i el consell escolar no va acceptar les esmenes
introduïdes per la conselleria, i d’aquests tres se segueix
tramitant el seu corresponent expedient, i així moltes més
situacions que podríem esmentar, però açò sí, cap d’elles ha
estat objecte d’un expedient. Així i tot, només tres, insistesc,
dels centres que varen respondre el requeriment de la
conselleria, després de reunir la comissió pedagògica i el consell
insular i rebutjar per unanimitat la modificació del TIL presentat
abans de dia 20 de juny, només tres de tots els casos en situació
quasi idèntica han estat cessats i expedientats.

Per què? Els expedients s’han obert de forma absolutament
discrecional i arbitrària, no hi ha hagut un criteri tècnic que
garanteixi un tractament igualitari, amb intencionalitat
clarament repressora, ha actuat per generar temor sobre aquells
primers que varen aixecar, com s’ha explicat, que varen aixecar
la veu i varen qüestionar el TIL, i fregant, si no actuant, dins
l’àmbit d’allò que se’n diu la prevaricació. 

A finals de juliol damunt la taula de la consellera Joana
Maria Camps hi havia més de tres expedients d’obertura, tres
resolucions, més de tres resolucions d’obertura d’expedients
signades pel Sr. Isern o pel secretari autonòmic. On són? On són
els altres? Parlem de l’expedient 4, que afectava al director del
Centre Biel Martí de Ferreries. Vostès recordaran que un mitjà
de comunicació va informar, dia 2 d’agost, d’aquest nou
expedient que unes quantes hores més tard era desmentit. Açò
sí, el delegat territorial d’Educació, en aquell moment Julián
Hernández deia, “los proyectos de estos profesionales no se
adaptan al TIL porque no han tenido margen para hacerlo, tan
sólo mes y medio y con órdenes variantes.”, versió del delegat
territorial d’Educació, i no negava que s’hagués obert
l’expedient. Avui, a la interpelAlació, a la consellera de nou se
li ha demanat dues vegades per l’expedient, i no ha contestat. 

Curiosament, dia 8 d’agost, per error, el BOIB publicava
quatre resolucions del secretari autonòmic d’Educació amb
relació a l’aprovació del projecte TIL que afectaven els centres
Joan Ramis i Ramis, Pasqual Calbó, Cap de Llevant i Institut
Biel Martí de Ferreries. En aquesta resolució s’instava els
equips directius a complir amb el TIL, tal com havia modificat
la conselleria. Per què s’inclou l’institut de Ferreries si el de
Ferreries va utilitzar un format de carta, i si no comparin vostès,
molt semblant a l’utilitzat pels instituts de Maó expedientats i,
açò sí, algunes hores més tard va adjuntar el projecte TIL
aprovat pel consell escolar. Esperem que açò no sigui la
diferència. 

La consellera Juana Mari Camps va tornar enrere i va
anulAlar l’obertura de l’expedient per raons purament partidistes,
l’expedient de l’IES de Ferreries podia posar en perill alguna
cosa del partit, alguns interessos del partit a Menorca o a
Ferreries. Aquesta consellera ha actuat de forma absolutament
partidista en la tramitació dels expedients dels directors.

La Sra. Juana Mari Camps ha utilitzat en benefici del Partit
Popular un procediment administratiu fent el que en termes
jurídics, jo no li sé dir de cap altra forma, que prevaricació. A
més, els directors, tots, i els de Ferreries, tenen el dret a saber la
veritat, tenen el dret a saber si s’ha jugat o no amb ells. 

Mirin, l’expedient disciplinari que la consellera d’Educació
ha imposat als tres directors, que es tramita, i el que hi havia
damunt la taula és injust i desorbitat, ni que fossin delinqüents.
Ara, s’ha aixecat la suspensió cautelar, els funcionaris es poden
incorporar com a professors, però no com a directors, perquè la
tramitació de l’expedient continua. I aquesta suspensió és
insuficient per tot l’esmentat abans i, també, perquè els
expedients es varen obrir amb relació a un presumpte
incompliment d’unes instruccions que el Tribunal Superior va
anulAlar. S’hauria d’haver donat per fet que amb la suspensió del
Tribunal Superior de Justícia els expedients quedaven
immediatament anulAlats. 

Amb el rebuig al TIL el que es qüestionava, es qüestiona, no
és l’ensenyament de l’anglès ni en anglès, ni la necessitat de fer
front al fracàs i a l’abandó escolar, ni la necessitat de repensar
l’escola dins el context de la societat de la informació, no, açò
no és el TIL; el que es qüestiona amb el TIL és la forma de
governar l’educació i el model d’escola, de qüestionar i de
liquidar el paper dels consells escolars, l’autonomia dels
centres, el model d’escola integradora i compensadora de les
desigualtats socials, l’escola al servei de la recuperació i de la
normalització de la llengua catalana, tal com és mandat
estatutari.

Per tot l’esmentat anteriorment el nostre grup presenta a la
proposició no de llei ja defensada tres punts per ampliar,
simplement, o actualitzar el que s'hi ha de resoldre. Primera,
s’insta la conselleria a anulAlar i a arxivar els expedients
disciplinaris, iniciats contra els directors dels centres Joan
Ramis, Pascual Calbó i Cap de Llevant, restituint, però, i remarc
l’actualització de la proposta del Partit Socialista, restituint de
funcions i sou els afectats.

També instem la Conselleria d’Educació a respectar les
competències dels consells escolars i per tant acceptar les
decisions que aquests òrgans prenen de forma democràtica.
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I finalment, instem també la conselleria a recuperar el clima
de diàleg necessari per tal que els centres escolars puguin
centrar tots els seus esforços a desenvolupar amb normalitat la
seva tasca educativa. I recuperar el clima de diàleg exigeix
necessàriament, resoldre, dir la veritat, com tantes vegades s’ha
dit en aquesta cambra, respecte d’aquests expedients; perquè
aquests expedients són expedients que s’han mogut, s’han
iniciat, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... s’han tramitat i es resoldran simplement a raó de l’interès
partidista del Partit Popular segons cada moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Així ha estat i lamentablement esper, esper, que hi doni
resposta, si a la interpelAlació no ho ha pogut fer esper que
respongui, Menorca vol saber els expedients com es van iniciar,
qui els va signar i on és el quart expedient que avui no es
tramita, però que sí que era damunt la taula d’aquesta
consellera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular, per defensar
l’esmena RGE núm. 10145/13. Té la paraula la Sra. Margalida
Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant la meva intenció
de defensar els punts del nostre text alternatiu a aquesta
proposició no de llei, amb la voluntat sincera d’arribar a acords
i de llançar una proposta a l’oposició perquè s’hi pugui sumar,
per demostrar que volen parlar d’educació, que, com diuen,
volen anglès a les aules i volen de veres i per al bé dels nostres
infants que s’acabi la vaga. Tenen ara una altra oportunitat de
deixar d’atiar el conflicte, de deixar de polititzar l’educació i
tenir un debat seriós com a responsables dels ciutadans que som.

Per això jo no entraré a cap provocació, no entraré en el seu
joc de la confrontació i la polèmica, de les seves frases fetes i
eslògans repetits fins a la sacietat. Vostès cercaven la foto de
diumenge, molt bé, ja la van tenir; ara anem a fer un debat
rigorós sobre el tema que ens ocupa.

El motiu d’aquesta proposició és l’obertura de tres
expedients a tres directors. Es tracta d’un tema purament
administratiu, d’un procediment marcat i estipulat a la
normativa vigent, que segueix el seu curs. Un tema que afecta
només una autèntica minoria, tres directors, enfront de la gran
majoria, tota la resta. Per això, l’actitud que han agafat els grups

de l’oposició respon a una estratègia política per generar tensió
i conflicte dins el món educatiu que res no té a veure amb el
normal desenvolupament d’aquest procediment.

En democràcia, els comportaments que no s’ajusten a dret
s’han de sancionar i no hi pot haver excepcions, en els cas de
funcionaris públics aquests han de vetllar per l’especial
compliment de les lleis, i si no és el cas, la pròpia normativa
vigent ja recull els distints tipus de faltes i les sancions que
corresponen a cada una. Per tant, no es comet aquí cap decisió
arbitrària ni molt menys cap ilAlegalitat quant al comportament
dels tres directors en el moment que comunicaren a la
conselleria la seva voluntat de no aplicar el projecte integrat de
llengües i no complir les directrius que venien directament d’un
superior. L’expedient s’obri per investigar si realment el fet pot
ser o no constituent d’una infracció, d’acord amb el que estipula
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic del Treballador
Públic, en el seu article 95.2; a la Llei 3/2007, de 27 de març, de
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

S’interposen unes sancions com a mesures cautelar, sancions
també que es troben tipificades i recollides tant a la Llei de
funció pública com a l’Estatut bàsic que parla també d’aquesta
suspensió de funcions o de feina i sou.

Per tant, ni són mesures ilAlegals ni desproporcionades. A
partir del moment en què s’inicia l’expedient, es nomena un
funcionari, un inspector, com a instructor d’aquest expedient, un
procediment administratiu del qual, com no podia ser d’altra
manera, la conselleria no n’és part i es limita a aplicar les
decisions que li són comunicades per part de l’instructor, com
ara l’aixecament de les mesures cautelars que han permès el
retorn com a docents als seus centres educatius.

L’únic que pot fer el Govern i que va fer la consellera, en
pro del diàleg i de rebaixar la tensió, és demanar la màxima
celeritat en la resolució d’aquest expedient, el qual, segons
l’article 145, podria tenir una durada màxima de devuit mesos.

Deixem, doncs, ara l’instructor de manera objectiva i amb
el màxim respecte a la legalitat que resolgui com consideri
aquests expedients. Perquè jo no entenc el que pretenen vostès
amb aquesta proposició: interrompre i influir en un procediment
administratiu legalment establert? Llançar el missatge que les
infraccions i faltes no han de tenir conseqüències jurídiques?
Esper que aquesta actitud tan arbitrària i tan poc escrupolosa no
fos la que van utilitzar vostès per obrir els 33 expedients a
professors que van obrir durant el govern del pacte, multant-ne
25, 16 dels quals eren faltes greus, i suspengueren de funcions
20 professors. Actuaven vostès llavors al marge de la legalitat,
amb mesures dictatorials com han anomenat aquestes? Obrien
expedients vostès amb intencionalitat política? Influïen en els
instructors dels expedients? Jo vull pensar que no, que el que
feien senzillament era aplicar la llei i sancionar conductes
sancionables.
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Deixin doncs ara de manipular el missatge, deixin d’utilitzar
aquesta cambra parlamentària per defensar només tres persones,
les quals, presumptament, han incomplert la llei, la qual cosa ja
decidirà el propi expedient. I deixin d’enviar missatges confosos
a la ciutadania, els quals són més propis de moviments
antisistema que de partits polítics elegits democràticament. En
democràcia qui incompleix la llei ha de ser sancionat, si no
viuríem a un món totalment anàrquic, on només acompliríem
aquelles lleis que ens agraden o amb les quals estam d’acord.

(Remor de veus)

Els posaré un exemple molt clar: jo puc pensar que per les
autopistes he de poder circular a 140 per hora i hi puc circular,
perquè em pot semblar absurda la limitació de velocitat a 120
quilòmetres per hora; ara bé, si m’atura un control de velocitat
rebré una sanció econòmica i administrativa, perquè la llei,
m’agradi o no, diu el que diu. D’aquesta mateixa manera també
els consells escolars, que vostès tant anomenen, tenen
independència de decisió, i la respectam i defensam, sempre i
quan acompleixin, com no pot ser d’altra manera, la normativa
vigent.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I ara repassem els punts que presentam com alternativa i que
esperam que ens acceptin. En el punt número 1, constatam la
importància de l’anglès a les aules. Aquí no parlam de TIL ni de
no TIL, parlam d’anglès; si hi voten a favor tendran
l’oportunitat de demostrar això que deien la setmana passada en
els seus cartells, ara tampoc ja no ho diuen, que creuen en
l’anglès però no en el TIL. No posin l’excusa del TIL, votin a
favor de l’anglès a una comunitat turística, com recull la nostra
proposició en el punt número 4. L’anglès, avui en dia, es
pressuposa per accedir a qualsevol lloc de feina, és bàsic i
essencial, per tant anem a formar joves que puguin competir
amb garanties en el mercat laboral.

El punt número 2 demostra la nostra voluntat de defensar la
llengua pròpia d’aquesta comunitat, el català, però també, tal
com diu la Llei de normalització lingüística, cercar l’equilibri
amb la llengua cooficial. Perquè el seu problema no és l’anglès,
ni tan sols el TIL, cada dia que passa demostren més que el seu
problema és que volen continuar amb un model d’immersió
lingüística cent per cent en català a les nostres aules. És això?
Ho diguin, ho diguin, ho diguin clarament i, si no, votin a favor
del nostre punt número 2.

Aquesta actitud en el Grup MÉS jo encara la puc entendre,
ara a vostès del PSIB, la veritat, deixin de ser una mala còpia
barata del nacionalisme i catalanisme del PSM.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Perquè creim que l’anglès no ha de ser un privilegi a l’abast
de les elits i perquè creim que la bona educació és un dret de
tots i perquè creim en un sistema trilingüe que a dia d’avui ja
funciona a les escoles concertades i privades. I per això els
proposam el punt número 5.

I volem reconèixer, també avui, després d’un altre dia de
negociacions fallides, el tarannà negociador i la voluntat
d’arribar a acords del Govern. El Govern ja la setmana passada
va fer importants cessions, però a hores d’ara, un dia més,
desconeixem encara quines són les cessions que estan disposats
a fer els sindicats i docents; a una negociació les cessions han de
venir dels dos costats i ara només una de les parts està disposada
a fer-ne. Si els docents volen tornar a les aules, si volen resoldre
el conflicte a la major brevetat, comença a ser hora de negociar
de veres.

A més, consideram que qualsevol altre projecte que
comença el Govern ha de fer un seguiment exhaustiu del
tractament integrat de llengües, per poder anar introduint
millores.

I per acabar, hem considerat molt important, a causa dels
greus fets ocorreguts la setmana passada al Parlament de
Catalunya, manifestar el total rebuig d’aquest parlament per la
proposta de resolució aprovada pel Parlament català, ja que és
una total ingerència en l’autonomia i independència del nostre
propi parlament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

El Parlament balear és el màxim òrgan de representació
ciutadana i com a tal té legitimitat per aprovar quantes lleis
consideri, respectant la legislació i el nostre Estatut
d’Autonomia.

(Remor de veus)

Senyors de la Generalitat, les Illes Balears ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Senyors de la Generalitat, les Illes Balears no som la seva
colònia d’ultramar, no volem ser inclosos en uns països catalans
que han inventat vostès i sobre els quals ningú no ens ha
demanat el nostre parer.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No continuïn llançant, bé, ja veig que aquí hi ha molta gent
que se sent identificada amb els països catalans, jo el que
demanaria a aquests grups polítics és que d’aquí dos anys ho
duguin en el seu programa electoral i que siguin els ciutadans
que triïn si volen o no volen ser part dels països catalans.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

De moment, la Generalitat el que ha de fer és deixar de
llançar cortines de fum per tapar un conflicte intern que han
creat tot solets.
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Senyors de l’oposició, demostrin ara que són dignes
representants del poble que els ha elegit, se sumin a la nostra
denúncia i demanin una rectificació pública al Parlament català.
No permetin que ningú menyspreï aquesta cambra parlamentària
ni l’autonomia de les Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar-ne les esmenes acceptades, la Sra. Cristina Rita, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, vull dir que
aquestes esmenes del Partit Popular curiosament, no sé si per
error o han volgut ser així, són exactament calcades, són
exactament les mateixes que les de la nació, supòs que tots
n’estan assabentats, hem sentit com en estèreo dues versions del
mateix i que acaben igual, amb una història amb el Parlament de
Catalunya, que per a mi és sobirà i per tant pot fer totes les
declaracions que vulguin, ben igual que nosaltres hi ha
iniciatives per exemple de la Sra. Prohens, ha fet declaracions
de qüestions en drets humans, de qüestions del Congo o d’un
altre país; vull dir que els parlaments són sobirans i poden fer
açò. I per tant, jo no diré res més, ni tan sols entraré en el fons
de la qüestió.

(Remor de veus)

El que sí vull és deixar clar, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... parlar d’una qüestió, que és parlar de política, vull parlar de
política i volem parlar de política perquè pensam que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... aquests expedients són polítics, ja ho hem dit diverses
vegades, i perquè en el torn de preguntes jo he sentit dir a la
consellera que no estan d’acord amb aquells que fan política,
com si ella no en fes o com si la política no anàs amb ella o que
no anàs amb aquest govern, vull dir, els altres fan política i
nosaltres no en fem, no sé què fem. Idò jo diré i repetiré ben fort
que els expedients disciplinaris oberts als tres directors són
polítics, igual que el decret llei TIL, igual que la Llei de
símbols, igual que la futura llei de convivència i autoritat del
professorat, igual que la provisió d’inspectors accidentals.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sí, senyors diputats i diputades, fer política, fer política és
el que fan vostès també, i fer política de baixa estofa, que és el
pitjor, perquè açò és obrir expedients per motius polítics, uns
expedients que atempten contra la democràcia i que són una
vulneració dels drets fonamentals de les persones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Açò són aquests expedients.

I la llibertat, també podem parlar de llibertat, sí senyor, de
la llibertat que tant pregona el president Bauzá. Quin és el
concepte de llibertat que tenen quan obren expedients
disciplinaris a mestres, a professionals que manifesten una
opinió contrària a les seves tesis; quan fan una llei per prohibir
llaços a les façanes; quan amenacen els pares; quan envien
policies uniformats als centres educatius? Açò és llibertat, açò
és defensar la llibertat? Açò, açò és llibertat dels tres professors
que han estat expedientats, ja un expedient disciplinari...

(Remor de veus)

... que s’ha incoat sense, sense que hi hagi ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, respectin la seva intervenció.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... però jo som funcionària i jo sé totes aquestes lleis que m’ha
citat la diputada anterior. No s’ha fet un expedient informatiu
previ; no s’han fet tampoc unes amonestacions, que haguessin
pogut fer i quedar allà, i després un expedients informatiu -dic
jo, si fos necessari- però no, aquí s’ha anat directe a un
expedient disciplinari, a un expedient ja pensant en la sanció.

Bé, i després ens han acusat a nosaltres, a l’oposició, als
manifestants, als docents, als sindicats, de violents. I què ha
estat aquesta obertura d’expedients sancionadors a Rafael
Andreu, a Marga Seguí i a Jaume Bonet? No és violència açò,
no és violència deixar-los sense sou i sense poder incorporar-se
a la seva feina de docents aquest principi de curs.

(Remor de veus)

Saben que han fet en permetre que s’incorporessin ara a les
aules de docents? Doncs la resolució que els permet incorporar-
se a les aules de docents, si abans duia una suspensió cautelar de
tres mesos, ara és una suspensió mentre dura l’expedient, que
pot ser de vuit mesos, com vostè ha dit. Vull dir, si abans la
mesura cautelar era de tres mesos, ara pot ser de vuit mesos, de
vuit mesos sense sou, açò és el que pot ser aquest expedient.
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Vostès no poden parlar ni de política, ni de llibertat, perquè
només la volen per a vostès i no per als altres. No veuen que són
totes aquestes actuacions les que han provocat la vaga?

(Remor de veus)

El Govern és el responsable de la vaga, la consellera Camps
i el president Bauzá són directament responsables de la vaga,
perquè el seu comportament antidemocràtic, polític de baixa
estofa, com he dit abans, i en contra de la llibertat d’expressió
dels tres directors de Maó, han estat el detonant. I açò ho hem
de dir als pares, els responsables de la vaga no són els mestres,
no són els seus mestres amb els quals sempre han confiat, són
el Sr. Bauzá i la Sra. Camps.

I quin és l’escenari que estan dibuixant ara, la seva
incompetència, la seva actuació que no veu més enllà d’una
ideologia conservadora i fanàtica que no accepta altres punts de
vista, ni tan sols dels professionals; és un escenari de
deteriorament educatiu que provoca un important malestar entre
la població, tal com es va fer patent el diumenge passat, un
malestar que és de fons, però que també és de forma, perquè
aquesta actitud de no escoltar, de treure recursos de manera
indiscriminada del sistema educatiu no ens porta a altra cosa
que a la paralització del sistema que ara tenim.

Miri, Sra. Consellera, se m’acaba el temps i li volia dir una
cosa: jo no sé si els alumnes de la pública se’n van a la
concertada.

(Remor de veus i se senten veus de fons que diuen: “sí, sí,
sí”)

D’acord. Però, i la raó? Potser, accept que sigui així, jo no
ho sé, però la raó no podria ser perquè a la concertada no són
d’aplicació les instruccions del secretari autonòmic?

(Remor de veus i petita cridòria)

Ah, no? O sí, o sí, o sí, el que passa és que és cert, és cert
que amb una llei aprovada ara no sabem què passa, perquè és
inseguretat jurídica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci. Sra. Rita, vagi acabant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

La inseguretat jurídica en què està sumida l’educació
d’aquesta comunitat autònoma no ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. Silenci.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, per una altra banda, sí que acceptarem les esmenes del
Grup MÉS, perdonin.

I el que farem és presentar una transacció al primer punt de
la seva esmena, que perfectament és semblant al nostre, podria
substituir-lo, però que no el volem retirar perquè volem deixar
ben clar que nosaltres també demanam açò. Per tant, nosaltres
el que diríem és, ara no l’he duta però ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon, un segon, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, digui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, preg silenci. Som incapaç de sentir el que diu la
Sra. Rita, incapaç.

Per favor, continuï. I vagi acabant.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, gràcies, per voler escoltar-me, Sra. Presidenta.

Com deia, acceptant açò i la transaccional seria que allà on
nosaltres posam que es retirin o “que es tornin enrera els
expedients”, posaria: “es tornin enrera els expedients i s’anulAlin
...,” bé, i ja tota la resta continua amb la frase d’enmig que és la
diferent.

I ja està, bé, vull novament acabar aquesta intervenció ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar ja.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... demanant el suport d’aquest parlament per a aquesta
iniciativa. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, abans de procedir a la votació, li volíem demanar
a veure si accepta qualque esmena, quin tipus de votació volen,
si volen qualque votació separada, o accepten qualque esmena.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No m’ha sentit, no acceptam cap
esmena del Grup Popular i en canvi acceptam les del Grup
MÉS...

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci! És que no poden...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

La número 3 seria una transacció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens podrà fer arribar com queda...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

La número 1 seva seria la nostra tercera transaccionada.
Diria: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que tornin enrere, s’anulAlin i s’arxivin els
expedients disciplinaris imposats als directors dels centres
Ramis i Ramis, Cap de Llevant i Pasqual Calbó de Maó i
restituir, per tant, les funcions i els sous als afectats”.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup MÉS accepta aquest text? D’acord.

D’acord, procedim a la votació. Feim aquest punt separat?
Procedim a la votació conjunta. Molt bé.

Votam. Començam.

Queda rebutjada aquesta Proposició de llei per 33 vots en
contra i 23 a favor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió
d’avui.
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