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EL SR. PRESIDENT:

Bé, començam perquè si no... bones tardes, senyores i

senyors diputats. Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc,

es demana si es produeixen substitucions. 

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG.

Sí. Margalida Capellà substitueix Bel Busquets. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

6265 i 6274/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6265/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de

noves infraestructures educatives a Eivissa.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 6265,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la

construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Popular, té la paraula la Sra. Ramón, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, el Consell Insular d’Eivissa l’any

2014 va posar en marxa una comissió específica sobre

infraestructures educatives on estava previst fer la planificació

de noves infraestructures educatives per al període 2015-2020.

En aquesta comissió específica es va estudiar l’estat actual de

les infraestructures, les ampliacions necessàries i també el

manteniment que s’havia de fer de les infraestructures; es va

analitzar la realitat educativa i es varen treure les conclusions

i es proposaren noves infraestructures per a la nostra illa. 

El conseller, en una visita a Eivissa, es va reunir amb els

directors i va declarar que els directors li havien fet arribar que

unes de les demandes que hi havia a Eivissa més urgents eren

l’escola de Cala de Bou i l’Institut de Vila, però aquestes

conclusions ja havien estat trameses a la Delegació Territorial

d’Educació, aquestes conclusions eren fruit de les dates de

consells escolars municipals, consells escolars de centre, dates

de centres i eren ja a delegació. 

Per això, pensam que és molt important tenir en compte

incloure tots els informes en les planificacions de manteniment

i noves infraestructures educatives elaborades pels

representants del Consell Escolar que fan una gran tasca i hi

dediquen molt de temps amb l’única finalitat de millorar el món

educatiu i creim que cal donar més importància a aquests

informes i tenir-los més en compte. 

Per ventura aquesta PNL arriba tard en el sentit que la

planificació que es va aprovar aquí, a comissió es va anunciar

que estava feta, però no la coneixem, però pensam que podria

ser una norma per a futures planificacions perquè sempre que

canvia el color polític es tengui en compte aquests informes i

així poder estalviar temps. Per això, la proposta del nostre

segon punt. 

El primer punt de la nostra PNL és la demanda per urgència

de l’Institut de Vila. Com he explicat en aquesta comissió

específica insular d’Eivissa es va marcar com a prioritat molt

urgent la construcció de l’IES Eivissa pel creixement

demogràfic, perquè tenim una població estrangera que igual

que a altres illes està disminuint no passa el mateix a Eivissa i

perquè tenim un CEIP, Sa Joveria, nou que en poc necessitarà

que els alumnes siguin escolaritzats. Per això, demanam que de

forma urgent es comenci a tramitar aquest institut. 

Sabem que som representants de totes les Illes Balears, però

també la veu de l’illa d’Eivissa i encara que soni molt repetitiu

aquesta illa ha tengut un dèficit històric, i això no són paraules

sinó que es pot comprovar amb dades. Es tracta que es doni el

més aviat possible una solució a aquesta situació crítica dels

alumnes de Vila perquè com ja es va anunciar per aquest

següent curs quedaran dos barracons i si no es posen en marxa

ja per al curs 2017-2018 encara tendrem un problema més molt

greu perquè els alumnes del CEIP Sa Joveria també s’han

d’escolaritzar. 

L’Ajuntament de Vila també el passat mes de febrer va

aprovar per unanimitat de tots els grups de la corporació una

moció demanant al Govern que es fes aquesta infraestructura

perquè tots som conscients que és un problema greu que patirà

el municipi en breu.

Per tot el que he exposat el Grup Parlamentari Popular

presenta la següent proposició de llei. El punt 1: "el Parlament

de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació que es

duguin a terme amb caràcter d’urgència el projecte de l’IES a

Eivissa". I 2, "el Parlament de les Illes Balears insta la

Conselleria d’Educació a incloure en la realització de la

planificació de les actuacions als centres de titularitat pública

i noves previsions de centres escolars els informes tramesos a

delegació amb relació a infraestructures pels diferents consells

escolars i insulars de les diferents illes que conformen aquesta

comunitat".

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Torn de fixació de posicions. Pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr.

Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més parlam en

aquesta comissió de les necessitats, com ja la Sra. Ramon ha

comentat, de les necessitats d’infraestructures que pateix l’illa

d’Eivissa. Ens crida molt l’atenció com ara el Partit Popular es

preocupa d’escoltar la comunitat educativa quan durant l’última

legislatura ha ignorat completament totes les demandes que han

patit i que han reclamat els diferents colAlectius, des de

l’Assemblea de Docents, les APIMA, els docents, els directors,

etc., per tant, avui demana, a més, per urgència, la construcció

d’aquest centre.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606265
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També és important, com es recull en aquesta iniciativa, i,

a més, jo personalment ho he manifestat, que Eivissa i

Formentera, però en aquest cas Eivissa, ha patit un creixement

molt important demogràfic. Els donaré unes dades per intentar

entendre aquest dèficit històric que pateix la nostra illa. Fa

quinze anys, concretament el 2000, a 1 de gener de 2000, la

població d’Eivissa era aproximadament de 90.000 habitants,

quinze anys després la població aproximadament és de 140.000

habitants, és a dir, això suposa un increment de la nostra

població censada de 50.000 habitants, és a dir, un 57%

d’increment. En el cas, per exemple, de Mallorca i de Menorca,

perquè les seves senyories tenguin una idea aproximada, aquest

increment és del 27% aproximadament, tant l’illa de Mallorca

com Menorca han tengut el mateix creixement i les Pitiüses,

Formentera i Eivissa, hem patit aquest creixement amb tot el

que suposa. Ja hem parlat moltes vegades de les

infraestructures, de la falta de dessaladores, etc., idò avui es fan

paleses una altra vegada més les mancances en infraestructures.

També cal tenir molt present que aquesta falta de

planificació, o almenys des de Podem ho tenim molt clar i

m’imagín que sobretot els diputats i diputades d’Eivissa, que és

una qüestió, com he comentat anteriorment, d’un dèficit

històric. Ni el Partit Popular ni el Partit Socialista han sabut

durant anys donar o planificar amb temps suficient que

tenguem unes infraestructures per intentar tenir unes ràtios com

pertoquen. Per tant, una vegada més feim present aquesta

denúncia.

També aprofit per recordar que a principi de curs el Partit

Socialista va presentar també una altra proposició no de llei

demanant una auditoria dels centres balears. Em record

perfectament que també des del Partit Popular es va demanar

la reforma del centre de Sant Ciríac i la segona fase de l’Institut

de Santa Eulària. Ara mateix llegiré totes les demandes que el

Consell Escolar Insular d’Eivissa va fer en aquest informe. Em

crida molt l’atenció, Sra. Ramon, perquè el tema d’Eivissa

d’aquest institut és important, igual que la mancança d’altres

centres, però tenim o patim uns ràtios brutals. 

Jo voldria mostrar-los a les seves senyories perquè vegin,

m’han fet arribar totes les ràtios d’infantil i de primària

d’Eivissa, i veuran en color fosc totes les que són al límit, i

superant-lo en alguns casos. Això és Eivissa, infantil i primària,

nens amb vint-i-cinc classes, amb vint-i-cinc, vint-i-vuit, etc. És

una història que es repeteix any rere any, any rere any. Si

sembla mentida que aquestes denúncies que feim o les peticions

dels directors, directores, des de la delegació concretament

d’Eivissa i de Formentera, idò, veim que aquí s’incompleix, idò

bé, ho estam al màxim. 

Vull comentar també que l’any següent tendrem, idò, una

baixada i, a més, ho hem manifestat aquí que aquest any és el

primer any que a Eivissa no tenim cap nen de tres, quatre, cinc

anys que es quedi fora sense matricular. Durant anys hem

tengut nins i nines a la nostra illa que han quedat sense

matricular perquè no hi havia lloc, plaça per a aquests nens i

nines, per tant, després es preocupen de tenir una facultat de

medecina, que és prioritària, però a Eivissa com ja hem debatut

moltes vegades, no tenim un espai o tenim els nens i nines com

a sardines, això per una banda.

També demanaria al Govern o instaria els partits que estan

governant, als quals nosaltres li donam suport, que les dues

infraestructures que estan pendents de construcció, com és el

colAlegi de Cala de Bou i en el cas de Formentera encara per

una falta de ... per una part de coordinació o d’agilitar els

tràmits, encara aquests colAlegis no estan ni aprovats, per tant,

no ha començat la seva construcció, justament aquesta setmana

l’Ajuntament de Sant Josep on estarà el colAlegi de Cala de Bou

ha aprovat ja el tema del solar, que era una qüestió que havíem

demanat durant mesos i mesos, és a dir, ha passat tot un curs i

el colAlegi de Cala de Bou encara està enlaire. Per tant, d’aquí

a dos any en què aniran aquests nens a uns... que s’habilitaran

(...) a Sant Agustí, temem molt i a més m’ho ha confirmat la

delegada d’Eivissa, la Sra. Aida Ferrer, que possiblement

d’aquí a dos any no tinguem l’escola, per tant, tindrem un altre

problema.

Ja pràcticament per acabar i podria estar parlant molt de

temps vaig a llegir perquè se’n facin una idea, si no han tingut

accés a l’informe, que els ho puc fer arribar, que va elaborar -

com ha comentat la Sra. Ramón- el Consell Escolar Insular

d’Eivissa, les propostes de futur son les següents: cal construir

una nova escola d’art i oficis en un lloc diferent, ja hi he fet

referència en altres intervencions; cal construir un nou CEIP a

Cala de Bou, ja n’he parlat; cal construir un nou CEIP a Sant

Jordi; cal construir un nou IES a Vila, que és el centre que

demana el Partit Popular; s’ha d’ampliar el CEIP de Sant

Carles, també hi he fet referència al principi i el Partit Popular

ho comentava, no perdó, això és un altre; cal construir un nou

CEIP a Santa Eulària; cal construir un centre propi de l’escola

oficial d’idiomes; cal construir un centre d’educació permanent

per a adults, CEPA; cal construir un nou CEIP a Sant Llorenç;

cal ampliar l’oferta d’escoletes 0-3 anys; cal...

Bé, crec que amb aquesta relació, tots els diputats i

diputades es poden fer una idea de les peticions que portem

anys i anys -i ho torn a repetir- des de les directives, des dels

diferents sindicats, des de l’Assembla de Docents, des de la

Coordinadora de Professorat Preocupat, de les FAPA, etc.,

reclamant que d’una vegada se cerquin els doblers, els sous per

a aquestes infraestructures que són necessàries... 

Aquesta vegada votarem en contra d’aquesta petició, encara

que si vol treure la Sra. Sara o modificar... poden intentar

arribar a una transacció pel tema d’urgència perquè entenem...

i humilment davant tota aquesta relació de centres educatius i

ja no compto amb totes reformes, com comentava abans del

centre de Sant Círiac, etc., que necessiten les nostres escoles

que són molt velles.

Jo no som la persona més adient per dir que realment és

d’urgència, donarem un vot de confiança al Govern i la setmana

següent demanaré al conseller exactament a veure amb aquesta

proposició no de llei què ha passat, si tenen l’auditoria, però

pensin que això és un toc d’atenció, la pròxima iniciativa si

realment el Govern, la Conselleria d’Educació no fa res

respecte d’això la presentarà Podem per reclamar algunes

d’aquestes reivindicacions, perquè enguany no anirà cap euro

-ho torno repetir, no anirà cap euro- per a Eivissa a l’hora de

construir un nou centre.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Capellà, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Bé, gràcies a la diputada Ramón per

haver presentat aquesta proposició no de llei, com també ha

indicat el diputat Aguilera ens consta que existeix un dèficit

històric amb les escoles i els instituts eivissencs i per la

informació que tenim entenem que no és prioritari a curt

termini aquest nou institut a Eivissa, és a dir, no està previst en

aquesta legislatura, però per part nostra pitjarem perquè hi

pugui haver algun canvi.

Evidentment la manca d’infraestructures educatives és un

problema juntament amb les ràtios elevades que encara tenim,

el que passa és que segons les dades que ens han proporcionat

les ràtios dels instituts d’Educació Secundària de la ciutat, de

Vila, encara estan enfora d’assolir les ràtios màximes i de

moment s’haurà de prioritzar l’acció del Govern i hi ha aquesta

acció pendent, que és la construcció del CEIP de Cala de Bou

que bé, com ha indicat també el diputat Aguilera, està pendent

de la cessió d’un solar per part de l’Ajuntament de Sant Josep

per començar a redactar el projecte.

Per part nostra, si s’accepta la votació separada votaríem a

favor del segon punt i en contra del primer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca... El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, perdó, té la

paraula la Sra. Sureda, per un temps de deu minuts, disculpi,

Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, encara hi som i esper que per molts

d’anys...

EL SR. PRESIDENT:

Hi torna a ser, perdoni, Sra. Sureda, hi torna a ser,

benvinguda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Bromes a part, sí que és cert que en les infraestructures

educatives a Eivissa hi ha moltes mancances, per ventura més

que a la resta de les illes, però també hem de ser conscients que

per tot n’hi ha, hem de ser conscients del finançament que

tenim i hem de ser conscients que les millores s’han de fer en

molts de llocs. Crec que, com a diputats, hem visitats diferents

centres, diferents escoletes o escoles de primària, instituts i hem

vist les necessitats que hi ha, el que passa és que el problema és

el pressupost.

Per a enguany si no record malament..., quan el conseller va

fer la compareixença per parlar del pressuposts en educació

com a construccions noves eren tres, una a Santa Maria, una a

Son Macià i una a Formentera les que s’havien de fer i algunes

reformes importants que, efectivament, no n’hi havia cap a

Eivissa, però crec que tots els municipis en aquest cas miren

per a ells i els agradaria que anàs bé.

Ja el setembre de l’any passat, com s’ha dit, dia 24 de

setembre es va aprovar una proposició no de llei on es feia

referència al fet que es faria una auditoria o una anàlisi sobre

l’estat de les infraestructures educatives. En aquella proposició

no de llei parlàrem de la necessitat que també hi havia d’haver

per part de municipis de fer-ne el manteniment, que era molt

important que quedàs clar quina era la funció de cada

administració i que també quedàs clar que en segons quin tipus

d’edificis que ja tenien molts d’anys es necessitava una inversió

important.

Estam d’acord -repetesc- en la necessitat que poden tenir

aquests centres a Eivissa, però com també s’ha dit crec que hem

de mirar l’anàlisi que es va fer, hem de demanar comptes a

veure si s’ha fet aquesta anàlisi i quins són els resultats de

l’anàlisi sobre les infraestructures. Per tant, nosaltres també

demanaríem votació separada, el punt 2 el votaríem a favor i al

punt 1, en principi, ens abstendríem. Reiter la importància de

cercar doblers, que és molt important el tema del finançament

i sobretot en el tema d’educació que crec que tots vetllam pels

interessos que els infants tenguin una bona educació i per tant,

es necessiten les infraestructures adequades.

Per tant, res més a dir. Al primer punt si es vota... sí,

demanam votació separada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara sí, pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Respecte de la seva

proposició no de llei, Sra. Ramon, jo repetiré una mica la que

és la doctrina habitual del nostre grup respecte a aquest tipus de

proposicions, no?, que sempre és dir “bé, a través d’una PNL

una actuació o una petició al Govern d’una actuació que té un

impacte pressupostari quan ja hi ha un debat per fer aquest

tipus de valoracions, que és el debat de pressupostos, no em

sembla adequat. En general sempre votem en contra de

qualsevol PNL que pugui tenir un impacte pressupostari,

bàsicament, perquè és absurd intentar impugnar via PNL el que

figura als pressupostos. Així ho vam fer, per exemple, recordo

una PNL que va presentar el seu company Miquel Jerez sobre

escoles de Santa Eulària, que estaven en molt mal estat,

s’havien de rehabilitar, i jo recordo que en aquella ocasió li

vaig dir “jo, si vol, la propera setmana li puc portar trenta obres

que s’han de fer a centres de Menorca”. 

En aquest cas el que vostè planteja jo entenc que realment

és molt més greu en el sentit que vostè planteja una

problemàtica més global, i jo, diguem, agafo consciència amb

les seves intervencions, també la del Sr. Aguilera, que aquest

és un tema problemàtic, però crec que el plantejament és
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extemporani, és a dir, crec que realment això s’hauria d’haver

plantejat en el debat de pressupostos. Jo recordo quan va

comparèixer el conseller d’Educació per defensar el seu

pressupost, se li van fer diverses preguntes sobre quins eren els

pressupostos de l’IBISEC, i per tant és en aquest moment on

s’ha de fer èmfasi i entrar en un debat amb la conselleria per

fer-li veure les prioritats i la necessitat d’invertir en això; si no

correm el risc que durant el curs van sorgint necessitats

diverses, igual que d’infraestructures d’altres en matèria

educativa, hi ha molts de colAlectius que necessiten suport

específic, etc., es demanen nous professionals, però, bé, les

coses de l’administració..., l’administració du un funcionament

reglat i en aquest cas l’instrument per regular i per assignar tots

aquests recursos és el pressupost, i per tant hem de remetre’ns

a això. 

Un tema que no vull deixar passar, perquè també va en la

línia de les meves darreres intervencions, són una mica les

causes d’aquesta problemàtica, que sobretot és tan acusada a

les Pitiüses, que està vinculada a la nostra dependència

excessiva del turisme, i no és que em desviï del tema, no és que

em desviï del tema, però moltes vegades quan m’he expressat

sobre això i he dit que l’actual model turístic és pa per a avui i

gana per a demà és perquè ens trobem amb problemes com

aquests. És a dir, aquí estem omplint un cubell sense fons,

perquè podríem estar construint noves escoles i nous instituts

permanentment, i aquí tenim el problema que tenim una

estructura productiva que té un efecte crida de mà d’obra poc

qualificada, que evidentment ve aquí amb els seus fills i els

seus fills s’han d’escolaritzar, i això, com dic, és un pou sense

fons. Està demostrat que una persona amb rendes baixes, al

voltant dels 1.000 euros mensuals, al cap de la seva vida

laboral haurà tributat per impostos diferents de l’IRPF, perquè

per l’IRPF no tributen, 90.000 euros, i en canvi una persona

gasta en serveis d’estat del benestar -és a dir, deixo a part tot el

tema cotitzacions socials-, serveis d’estat del benestar,

educació, sanitat, 200.000 euros. És a dir, una persona amb

baixa qualificació, amb un baix sou a què ens aboca el nostre

model productiu, el nostre model econòmic, genera un dèficit

a l’estat del benestar, amb la qual cosa les rendes mitjanes i les

altes, diguem, estam suportant aquesta podem dir sagnia

permanent, i això es veu molt clar en llocs on la dependència

del turisme encara és més elevada, com a les Illes Pitiüses, on

tenim aquest problema.

És a dir, per molt que construïm, crec que aquest problema

el continuarem tenint i, clar, és lamentable que amb el nostre

sistema educatiu encara haguem d’estar gastant diners a

construir nous centres, quan els que ja es van construir fa anys

ja estan obsolets i ja s’haurien de restaurar. Per tant ja sé que

pot semblar que sigui un excurs, però vull fer aquesta reflexió

perquè aquest problema realment, ja podem duplicar el

pressupost de l’IBISEC que malauradament el continuarem

tenint. Tot i així és obvi que hi hem de fer front en la mesura

que puguem, i per tant, reconeixent-li la gravetat de la

situació..., és a dir, el que vinc a dir és que donarem suport

quan es faci el pressupost de l’any 2017 que s’atenguin

especialment aquestes necessitats tan peremptòries de l’illa

d’Eivissa, però em sembla que aprovar-ho a través d’una PNL

no és la manera, tot i que aquí vostè digui “...escometi amb

caràcter d’urgència...”; clar, si no es diu res més sembla que

s’hagin d’escometre les obres, i per tant començar a gastar;

potser si hagués dit “planificar” hi podríem haver donat suport,

però tal com està redactat hi votaríem en contra.

I pels mateixos motius, i tal com han dit els mateixos

portaveus que m’han precedit, no tenim cap problema a votar

a favor del punt 2. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Apoyaremos el punto 2 de la

proposición, y también apoyaremos el punto 1. 

En principio es cierto que hay una lista de prioridades que

ya está hecha por la conselleria, pero también es cierto que de

pronto han aparecido en esta legislatura otras prioridades que

ni siquiera estaban contempladas y ha habido dinero para ello.

Por lo tanto yo creo que el instituto de Ibiza lleva mucho

tiempo siendo un proyecto que se requiere, como muchos CEIP

de Ibiza, y por lo tanto apoyaremos los dos puntos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el

problema d’infraestructures a Eivissa és un problema recurrent,

és un problema que jo crec que des que hem arribat aquí

tothom, i especialment en aquesta comissió, la gent que som

d’Eivissa hem fet palès. Crec que des d’un primer moment per

part del Govern tampoc no s’ha negat el problema, perquè

realment n’hem parlat moltes vegades, en queda constància i

(...). El que està clar és que fa un any que som en aquesta

legislatura i, clar, veníem d’una situació una mica caòtica en la

qual teníem una manca de centres que és històrica, teníem altres

centres que no tenien mica de manteniment, i hem sofert...

tenim clar que hem sofert un creixement demogràfic molt

important. Ahir mateix parlàvem, a les Jornades dels 30 anys de

la Llei de normalització lingüística, parlàvem d’això. És a dir,

en trenta anys Eivissa ha passat de 0 a 100, és a dir, en trenta

anys Eivissa ha passat d’una població de 76.000 persones

aproximadament l’any 1986, a 146.000 l’any 2016. Això fa que

puguem dir que a Eivissa s’ha duplicat la població en trenta

anys. Duplicar la població significat també duplicar les

infraestructures, i no hi ha hagut ni inversió suficients ni sous

suficients. És a dir, tenim creixement econòmic, però no tenim

creixement econòmic per duplicar. 

També pel que fa a la previsió, clar, per molta previsió que

tu tenguis, preveure el nivell d’immigració tan brutal que hem

patit a Eivissa també és complicat, i també he de reconèixer, i

d’això en puc parlar jo perquè he estat durant molt de temps a

les oficines d’escolarització, i puc dir que Eivissa el nivell de
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flotabilitat de la població escolar és altíssim: al llarg d’un curs

escolar poden arribar i anar-se’n milers d’alumnes, alumnes

d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat. Per tant

potser comences el curs amb les ràtios normals i quan arriba el

mes de maig les ràtios es disparen, però per què es disparen?,

perquè hi ha una allau de gent.

El que està clar és que el problema hi és, jo li reconec que

el problema hi és, i que les infraestructures un problema són; de

fet crec que la primera iniciativa que jo vaig dur aquí va ser la

de les infraestructures per posar-ho sobre la taula, i crec que és

un problema important. També crec que el primer que vaig

demanar va ser planificar, ordenar, graduar; també penseu que

quan vam arribar aquí teníem un problema per part de

l’IBISEC, que hi havia uns fons (...), que també eren amb una

finalitat..., uns fons finalistes que en certa manera hi ha 7

milions que han desaparegut, no s’han utilitzat per a la finalitat

que corresponia, i per tant ara és difícil això. També hem de

reconèixer que el tema de les infraestructures és un tema per

una banda complex, és difícil de solucionar, no podem

solucionar una infraestructura d’avui per demà, és un tema

costós, dificultós, llarg, s’ha de planificar, s’ha d’ordenar,

implica modificacions urbanístiques, etc., etc., és en el que ara

mateix estem. 

S’han fet coses en aquest any? Jo vull posar aquí una mica

també que crec que el Govern, al qual el Partit Socialista dóna

suport, sí que ha fet feina. A Eivissa s’han fet coses, potser no

han florit però sí que s’hi està treballant. L’escola de Cala de

Bou tinc constància que imminentment es crearà,

imminentment dic aquesta setmana o la que ve; si es crea

aquesta setmana o la que ve és perquè s’hi està treballant, una

vegada es crea, i també hi ha un conveni per a la construcció,

s’està treballant en el tema del solar, per tant ja està. En el tema

de l’escola d’art també s’està cercant una solució en el tema de

Sa Coma. En el tema de l’EOI, també. Per tant, tota aquella

llista de necessitats, s’hi està treballant. 

L’Institut d’Eivissa a dia d’avui, mirant les ràtios

d’escolarització a secundària, tampoc no és necessari per a

l’any que ve. Sí que és cert que mirant les ràtios

d’escolarització a primària, pensam que Es Pratet van per quart,

per tant, a tres anys vista s’haurà d’escolaritzar l’escola d’Es

Pratet, farà falta aquest centre. De fet, en el PGOU, en el Pla

d’ordenació urbanística, ja s’hi contempla un espai educatiu per

dedicar a això, s’hi està treballant. El que passa és que tampoc

no és una necessitat urgent, urgent, urgent que faci falta també.

Hem de pensar que si les ràtios de Vila, Vila per la seva

situació, també escolaritza molta gent de Santa Eulària, de Sant

Josep, de Sant Antoni i, per tant, les ràtios de Vila en certa

manera també estan una mica inflades, perquè hi ha molt gent

de Sant Antoni, de Santa Eulària, precisament que acudeix a

classes a Vila. Per tant, també en certa manera es desvirtua.

També pel que fa al debat de si és el moment, jo crec que

aquí no venim a veure qué hay de lo mío. Jo crec que la Sra.

Sureda ha dit molt correctament i el Sr. Castells també, que hi

ha molts centres que tenen necessitats, hi ha molts de pobles

que tenen necessitats i per tant, s’ha de graduar i jo crec que

tampoc no és moment en una PNL passar per davant la resta de

necessitats. Jo crec que això es va fer en el moment del debat

pressupostari, i jo sí que reconec que el Partit Popular va

presentar les esmenes 282 i 283 en previsió d’aquest institut i

que en aquell moment vam veure que no era prioritari i per això

es va (...). Per tant, el primer punt jo també demanaria votació

separada, i hi votaríem que no. 

Respecte del segon, sí que votaríem que sí. Però jo voldria

fer una sèrie de puntualitzacions. És a dir, és clar que posar en

una PNL que la planificació que es fa per part d’organismes

com són els consells escolars, s’ha de tenir en compte i en certa

manera és menysprear el Consell Escolar. És a dir, els consells

escolars en si existeixen per una sèrie de coses i el Decret de

consells escolars, el Decret 10/2003, en els seus articles 5 i 10,

explica precisament per què serveixen els consells escolars i els

consells escolars, tant insular com municipal, serveixen per fer

informes, previsions i se’ls ha de tenir en compte. Per tant, va

bé que s’insti a tenir en compte els consells escolars, però el

que és clar és que crec jo que la conselleria, en compliment

d’allò que posa la normativa, ja ho té en compte, però bé, de

tota manera mai no hi és de més i crec que hi votarem a favor.

Però crec que s’hi hauria de donar en certa manera més valor.

Els informes dels consells escolars no es fan perquè sí, es fan

perquè és la funció del consell escolar i precisament el consell

és el màxim òrgan d’això. Per tant, hi votarem a favor.

I així doncs jo crec que ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant, per un temps de cinc minuts. Sra. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSSELLÓ:

Bé, intentaré contestar. Salvador Aguilera ha comentat que

li estranya que el Grup Popular ara es posi a escoltar. Jo crec

que aquest és un argument que es repeteix, es repeteix, es

repeteix i al final pareix veritat. Jo no dic que tot s’hagi fer

perfecte, però s’ha de reconèixer que en una situació

econòmica bastant complicada, a Eivissa es va fer Sa Bodega,

Sa Joveria, l’ampliació de Santa Gertrudis, l’IES Quartó, el

CEIP Sant Antoni, l’IES Sa Serra, ... Vull dir que dir que a Sant

Antoni es va posar en marxa, vull dir que es varen fer moltes

coses que feien molta falta. Vull dir que no escoltar, bé...

Després m’ha dit que si llevàvem la urgència, ens votarien

a favor. Cap problema, vull dir que l’interès que hi ha és que

això es pugui votar a favor. No tenim..., si s’ha de canviar una

paraula per a nosaltres no és cap problema. No es tracta de

llegir tot l’informe, sabem que l’informe demana moltíssimes

coses, però estàvem parlant de noves infraestructures.

Reiteradament hem parlant de Cala de Bou perquè varen

quedar 16 boixos per escolaritzat aquest any, tots ho sabem. El

conseller ja va dir que habilitaria les antigues aules de Sant

Agustí i pareix que aquest problema enguany no el tenim, tot i

que sabem que hem de fer l’escola de Cala de Bou nova,

pensam que s’hi està treballant, com ja s’ha dit el tema del

terreny. Però una de les més urgents és l’institut nou per a

enguany, no per a 2016. Si no es comença a treballar ara, en un

projecte, en una cessió d’un terreny, no la tendrem fins dins de

3 o 4 anys. No estic demanant que es faci per a 2016, ni per a

2017. Estam demanant que es comenci a treballar, que es
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comenci a treballar en la cessió dels terrenys, que es comenci

a treballar en un projecte.

A la Sra. Capellà que diu que les ràtios no són molt

problemàtics avui per avui, però s’ha anunciat que s’han de

posar barracons a Blanca Dona. Per tant, perquè aquests ràtios

continuïn estan correctament, s’han de posar aules modulars.

Per tant, el problema hi és i el pitjor és que empitjorarà perquè

tenim un CEIP nou, que encara no s’escolaritza, però en tres

anys ens trobarem amb un problema molt més greu. I si no

començam a treballar, el tendrem.

A la Sra. Sureda, sí té raó, som parlamentaris de tots i no és

que no donem importància a les altres problemàtiques. Però -

repetesc- es tracta de començar a treballar-hi. No volem passar

per davant a ningú, però són unes prioritats, varen fer aquesta

planificació i en la planificació tampoc hi ha una

temporalització de les coses. No sabem quan es començarà a

treballar en aquest projecte, quan es començaran. És una

planificació que desconeixem realment.

Sr. Castells, diu que no es pot treballar en PNL perquè s’ha

de treballar en el pressupost. Hi ha un pressupost general de

l’IBISEC i entenc que els projectes no estaven marcats, perquè

...

(Remor de veus)

No, no estaven marcats, idò si es va fer la planificació, es va

aprovar la planificació i aquesta planificació s’ha acabat fa poc,

no puc entendre com estaven marcats. Vull dir que no em

pareix cap lògica quan li hem preguntat al conseller

repetidament en el plenari, si aquesta planificació estava feta i

ens ha contestat que encara no estava feta. Doncs no puc

entendre com en el pressupost estaven marcats. També vàrem

fer esmenes pressupostàries que no se’ns varen aprovar. I torn

repetir, parlam de començar un projecte que ja a la legislatura

passada, es va parlar d’un terreny a Can Escandell i que s’ha de

començar a treballar perquè es faci la cessió d’aquest terreny.

Tots sabem de la lentitud de l’administració, tots sabem com

van les coses i si no s’hi treballa no arribarem. 

A Ciutadans donar-li les gràcies pel suport.

El Sr. Casanova diu que s’està treballant en moltes coses,

que jo no les acab de veure. L’escola d’arts a Sa Coma, molt

obert. De l’escola d’arts, allò que s’havia parlat la legislatura

passada precisament és que aniria al nou IES Vila, que era la

millor solució i així ho volia també el director. Vull dir que ara

passam a Sa Coma, bé.

Llavors dir-li que el seu grup a l’ajuntament va aprovar

aquesta moció positivament i ara vostè no la troba coherent. Jo

no trob coherent que allà votin una cosa i aquí en votin una

altra.

Després el que ha comentat de fons BEI, crec que és un

tema que se n’hauria de parlar amb una altra PNL. Perquè a

fons BEI hi havia 27 milions que eren finalistes i s’havien

d’executar en el 2016 i aquests fons no sabem on són. Així que

probablement aquest serà un tema del qual parlarem en una

altra comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Sembla que hi havia dues peticions,

una votar per separat i l’altra li agrairia si hem de canviar la

redacció d’un punt, crec que és el primer. Si pot llegir

exactament com queda...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Si em permet, president. Al final nosaltres ho deixarem

igual, ja que vist la resta de forces votaran en contra, nosaltres

ho deixarem estar. I li promet, Sra. Ramón, que aquest informe

d’auditoria es demana i quan comenci el curs següent i els

pressuposts, ja tindrem batalla el Govern per reclamar el que

venim aquí. Això li prometo, d’això en prengui nota...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, no és un debat tampoc. Així, s’accepta la

votació per separat amb el text íntegre que figurava a la PNL,

no? Molt bé.

Vots a favor del punt número 1? 4.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1.

Passam al punt número 2.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda rebutjat el punt primer i aprovat el

punt segon de la Proposició no de llei RGE núm. 6265/2016,

relativa a construcció de noves infraestructures educatives a

Eivissa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6274/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement

i suport als tres directors expedientats dels centres de

secundària de Menorca.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 6274,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reconeixement i suport als tres directors expedientats dels

centres de secundària de Menorca. Per a la seva defensa per

part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.

Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda a tothom. Aquesta proposició no de llei vol

expressar el reconeixement d’aquest parlament i en aquesta

comissió als tres directors, a les tres persones directores dels

tres instituts de Maó que van ser expedientats l’anterior

legislatura. També vol lamentar la manca de transparència i

d’imparcialitat en el procediment contra aquests tres directors,

i demanem també que aquest cas serveixi de precedent per

impedir que es repeteixi una situació similar a la que van patir

aquestes persones. Aquestes persones es diuen Rafel Andreu,

que és el director de l’institut Pasqual Calbó; Jaume Bonet,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606274
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director del Cap de Llevant; i la Sra. Margarita Seguí, directora

de l’Institut Joan Ramis. 

Jo faré una mica de cronologia. Ja sé que en aquest

parlament es va discutir i es va parlar moltíssimes vegades

sobre aquest tema, tant el PSIB com el grup de MÉS, o PSM,

es deia abans...? MÉS, sí. Van fer milers d’iniciatives, de

preguntes, van donar tot el suport a aquestes dues persones, des

de Menorca es va viure d’una manera molt important aquest

suport. També des de fora, els grups que ara són Podem, es va

fer moltíssima feina i el suport va ser molt important, però jo

avui vull continuar donant aquest suport a aquestes persones

perquè aquestes persones segueixen, tot i que es va arxivar el

seu cas quan va entrar la nova consellera, la tercera, ja, ells van

posar una denúncia, i ara fa pocs dies, bé, ara ja fa més, es va

admetre a tràmit i van anar a declarar (...). Ens agradaria que

aquest procés acabés bé i que nosaltres els acompanyéssim.

Aquesta història malaurada per a aquestes tres persones i

per a l’educació en general va començar el 30 de juliol de

2013, quan la Conselleria d’Educació va incoar a aquests tres

directors un expedient sancionador. Els va expedientar perquè

els centres aquests, els centres educatius estaven elaborant, van

elaborar un projecte de tractament de llengües, el TIL, i el van

enviar, juntament..., els van aprovar els seus consells insulars,

els van enviar a la conselleria, la conselleria els els va tornar

amb unes rectificacions; es van tornar a reunir els consells

escolars, es va decidir en aquests consells escolars no fer cas

d’aquestes rectificacions i es van ratificar en els seus projectes

de TIL. Llavors la conselleria va ser..., bé, aquests tres

directors van..., aquests tres directors i tots els altres, perquè a

tots els altres centres va passar si més no el mateix, la

conselleria, quan ho va veure, els va incoar aquest expedient,

i les raons, l’acusació va ser de desobediència oberta a les

instruccions d’un superior per haver permès que els respectius

consells escolars de centre no aprovessin el projecte d’aplicació

del TIL. 

A mi, llegint..., personalment i en aquells moments jo

recordo que crec que tothom ho va viure d’una manera..., a

Menorca per descomptat va ser un daltabaix perquè Menorca

és molt petita i ens coneixem tots, coneixem a aquestes

persones, hi va haver un daltabaix moral, intelAlectual,

emocional..., es va viure amb moltíssima preocupació i

moltíssima tristesa. Quan llegia -ara parlo de mi-

“desobediència oberta a les instruccions d’un superior” -com

parlem així en el camp educatiu?- per haver permès que els

respectius consells escolars de centre no aprovessin el projecte

d’aplicació del TIL, però sí els consells escolars feien el que

tocava. Mira, em va bé que el meu company hagi parlat de les

funcions dels consells escolars abans, però és que és la funció

del consell escolar, és el màxim òrgan, és la llei. Aquests

directors estaven complint la llei i se’ls va acusar per això.

Aquí em sap greu que no hi sigui el diputat Vidal, perquè l’altre

dia també en aquesta comissió feia un alAlegat encès sobre una

proposició que vam presentar MÉS per Mallorca i el PSIB

sobre un tema, i ell ens deia que cridàvem i instàvem el Govern

a la insubmissió, i que el més important del món era complir la

llei. Vostès la darrera legislatura van expedientar tres directors

per complir la llei; això feien ells.

Bé, a aquestes persones se’ls va suspendre de les seves

funcions, i només de directors sinó de professors, de les dues,

i això que ells estaven..., la seva funció en aquell moment era

de director. Jo crec que ens van dir a tots el poc valor que es

donava a la participació activa dels consells insulars i el

menyspreu amb què es varen tractar les seves decisions. A part,

per suposat, de castigar el missatger, que era el director, que

l’únic que va fer és transmetre a la conselleria la decisió del

consell escolar. 

Bé, això va passar el dia 30 de juliol. A finals d’agost -ni es

van dignar a entrevistar-se amb ells durant tot aquest mes- a

finals d’agost els truquen per telèfon des de l’administració, des

de la conselleria, i els diuen que el dia 2 de setembre no cal ni

que s’incorporin als seus centres. El 22 de gener de 2014 sabem

que la proposta de l’instructor d’aquests expedients

sancionadors és sancionar-los, castigar-los amb només 10 i 15

dies, segons el cas; o sigui, després de sis mesos la proposta de

l’instructor és només sancionar-los 10 o 15 dies, que a mi ja em

sembla una barbaritat, bé, més que una barbaritat un

despropòsit, em sembla. Un d’aquests directors es va

incorporar el 7 de gener, els altres ho van fer crec que el 3 de

febrer. Finalment, quan la consellera Joana Maria Camps se’n

va i entra la Sra. Núria Riera, actual diputada d’aquest

parlament, sabem que fins al dia 30 de setembre de 2014 els

expedients mai no van ser tramesos complets a la Secretaria

General de la conselleria, i és l’1 d’octubre quan la Sra. Riera,

la nova consellera d’Educació, els arxiva els expedients, els

estudia i els arxiva. Van ser catorze mesos, que es diu prest, i

potser algú no hi dóna importància, però aquestes persones van

estar catorze mesos que ells va viure amb una angoixa

horrorosa; angoixa, impotència, ràbia, tristesa, injustícia,

indefensió, sobretot indefensió, perquè no sabien què havien fet

malament, si l’únic que havien fet era el que havien de fer, van

complir la llei. 

Ho van viure ells així perquè ells ho van patir; nosaltres,

tota la societat educativa de totes les illes els vam acompanyar,

manifestacions, vam fer els que vam poder, però els grups

polítics, com he dit abans, es van dirigir mil vegades a la

conselleria, però la conselleria no va fer ni cas. En reiterades

ocasions se’ns va dir, quan es feien aquestes preguntes en seu

parlamentària, se’ns deia que es tramitaria el més ràpidament

possible. Els fets van demostrar el contrari, catorze mesos per

tramitar un expedient. Es va demostrar la incompetència

tècnica i política d’aquells moments.

Nosaltres demanem en aquesta iniciativa que ajudem..., bé,

el primer punt és: “El Parlament de les Illes Balears expressa el

seu reconeixement i suport als tres directors dels instituts de

secundària de Maó”, i el segon punt, i acceptam l’esmena del

Sr. Castells, que penso que millora i aclareix la nostra, és: “El

Parlament de les Illes Balears comparteix la percepció dels

directors en el sentit que la instrucció del procediment els va

causar indefensió i va estar molt lluny de ser transparent i

imparcial i incorporant l’esmena de MÉS per Menorca en

aquest sentit espera que la resolució judicial de la querella

presentada constitueixi un precedent que impedeixi que cap

altre treballador públic pugui ser expedientat en el futur en

circumstàncies semblants. 
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Ho demanam per al nou camí que se’ls obre ara, com ja he

dit abans, amb aquesta denúncia al que els va passar i el que

sobretot volem és que mai més a ningú, mai més cap polític,

cap càrrec polític, cap conseller pugui fer, pugui tenir aquesta

actitud dictatorial, intransigent i autoritària cap a cap professor

i cap a ningú, en general cap a ningú. 

Esperam el seu suport a aquestes persones, no al meu grup

sinó a aquestes persones. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. El Grup Parlamentari MÉS per

Menorca ha presentat dues esmenes a la proposició no de llei

en qüestió, la RGE núm. 9588 i 9589.

Per defensar les esmenes pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. També moltes gràcies, Sra.

Baquero, per la seva iniciativa. Vostè avui ens fa rememorar un

dels episodis que jo crec que a la comunitat educativa de

Menorca en particular, per extensió a totes les Illes, un dels

episodis que va viure com una de les majors injustícies que es

varen cometre en tot el conflicte educatiu i que va generar un

gran corrent de solidaritat sobretot perquè, clar, es

personalitzava en unes víctimes, víctimes de la política

educativa de la legislatura passada i en milers, i això sí que eren

milers, però es va personalitzar en un política, doncs, jo crec

que molt... no puc dir molt ben pensada, perquè es va girar

totalment en contra, però sí clarament orientada i inspirada,

vostè ha fet referència als diversos consellers, però en aquest

cas, diguem, una política animada i impulsada per qui presumia

de ser el poder a l’ombra de la conselleria, que era el Sr.

Guillem Estarellas, secretari general, del que com que és un

tema que ha de respondre davant de la justícia no diré res més,

no sigui que jo com a president de la Federació de Pares i

Mares vaig presentar també una querella contra aquest senyor,

i això pot ser m’autoritza, doncs, a emetre aquestes opinions.

La qüestió és que aquest corrent de solidaritat, doncs, va

generar un dels crits que va galvanitzar tota la societat que era

el de “Tots som directors” que els diputats que no siguin de

Menorca pot ser els queda més enfora, però, "tots som

directors" era una manera de dir que evidentment la (...) que es

feia amb aquests professionals que l’únic que feien era intentar

salvaguardar el sentit comú i precisament per això eren objecte

de persecució o que varen patir una persecució política, doncs,

com deia va galvanitzar els ànims i, bé, va ser un element que

realment va ser molt important en la presa de consciència de la

comunitat educativa contra l’agressió que s’estava patint. Per

això dic que va ser una mala pensada perquè es va girar en

contra del mateix partit que emparava aquesta persecució.

Li agraesc també que accepti l’esmena, la intenció

d’aquesta esmena simplement és que, bé, el tema aquest del

procediment jurídic evidentment, bé, clar, el procediment

jurídic crec que es pot establir doncs a través d’una

interpretació de la llei, aleshores, bé, com hi ha un procediment

en marxa que és una querella jo aquí, per donar-li major sentit,

proposava eliminar aquest punt 3 perquè creia que continuava

fent referència a la percepció de la injustícia i, per tant, que la

manera de remeiar-la era esperar que la resolució judicial...

vaig posar “esperar” tot i que en el Consell Insular de Menorca

havia posat “desitjar” perquè ningú no pugui dir que estam

pressionant el Poder Judicial, simplement esperam que com a

resultat d’aquest procediment que hi hagi un precedent que

impedeixi que cap altre treballador públic pugui ser

expedientat. En el fons el que deim és dir, si es fa justícia i els

culpables paguen per això esperem que serveixi de precedent

per fer seny i que mai més cap altre alt funcionari d’aquesta

administració amb la protecció dels polítics no pugui fer servir

els instruments de l’administració per atemptar i per vulnerar

els principis que hauria de protegir, perquè l’administració està,

com diu la llei, per servir amb objectivitat als interessos

generals, no per fer servir amb subjectivitat per afavorir un

interès particular, que es va fer en aquest cas. 

Per tant, esperam, esperam que, bé, particularment espero,

perquè conec amb bastant detall el cas, que els culpables

d’aquest ús desviat del poder de l’administració siguin, rebin el

càstig que correspongui i que, per tant, això serveixi perquè

realment serveixi de precedent i no torni a succeir mai més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn de fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps

de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquest cas estam davant d’una

PNL evidentment política, de fixació política al cent per cent,

no demanam aquí en una PNL, idò, millorar una escola, no

demanam que a Balears que tenim, que som a la cua

d’abandonament, bé, al cap d’abandonament escolar, idò, una

acció perquè millori la qualitat educativa, no demanam que

l’ensenyança d’idiomes que en aquest moment també és un

autèntic desastre en el nostre sistema educatiu millori sinó que

entram a parlar una altra vegada d’uns expedients

administratius, d’uns expedients administratius que crec que

deuen ser els expedients administratius que més fulls té escrits

en el Diari de Sessions d’aquest parlament, tant en Ple com en

comissió. 

És a dir, hem tengut preguntes, interpelAlacions,

compareixences, de tot sobre aquests expedients administratius,

tenint en compte que un expedient administratiu, bé sigui

sancionador o sigui qualsevol expedient administratiu, s’ha de

regir pel principi de legalitat. Per tant, està subjecte a la Llei de

procediment administratiu, al sistema disciplinari i que qui no

hi està d’acord, idò, té accés a aquests expedient, pot posar

recurs, pot fer alAlegacions i si no està d’acord amb el resultat

pot demanar la revisió de l’acte administratiu via jurisdiccional.

Per tant, el que passa és que aquests expedients

administratius, aquests concrets, estan dins l’estratègia política,

clar, tot depèn del punt de vista com es miri, no?, un mira des

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609588
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del punt de vista del que era govern i un altre ho mirarà des del

punt de vista que era oposició, però des del punt de vista del

que era govern dirà, bé, en què es va basar l’oposició el mandat

passat? Idò, es va basar en tres línies d’actuació bàsicament,

una, a dir que no a qualsevol iniciativa del Govern en el

Parlament, és a dir, la postura de l’oposició com a directriu de

l’oposició era no pactam amb el Govern absolutament res, és a

dir, al Govern ni aigua, i aquesta era la postura que tenia

l’oposició. 

Per una altra banda, idò, posar accions judicials a tot el

possible, es varen posar querelles i accions judicials al

president a la seva declaració patrimonial, se li varen posar

determinades accions judicials a la consellera d’Educació,

algunes, bé, les més importants han estat arxivades, igual que

la de l'expresident, i per una altra banda, idò, l’acció política en

el carrer d’agitació social amb el tema del TIL i emprant el TIL

com a bandera política. Aquesta era una de les tres línies

d’acció de l’oposició i en això es va basar.

Clar, ara duen aquest tema com si fos el Cid Campeador de

la política, és a dir, intentar guanyar una altra batalla quan el

Cid ja és mort. Si això ja és mort encara ho duen aquí una altra

vegada malgrat han estat els expedients administratius que més

hem parlat en comissió, en compareixences, hem tengut totes

les dades, ha acabat com ha acabat, tothom sap com ha acabat,

no, no, ara ho duen una altra vegada aquí. 

Punt número 1, el nostre reconeixement personal, no tenim

absolutament res en contra de les persones afectades i el

reconeixement professional. És a dir, aquí parlam d’un tema

administratiu, es va obrir un expedient administratiu, va dur el

procediment que toca, per cert, he dut expedients administratius

des del punt de vista particular que han durat molt més que

aquest expedient administratiu sancionador, molt més,

desgraciadament, si ja hi ha incidències, proves, etc., duren

molt més, desgraciadament per a l’administrat, d’expedients

administratius sancionadors. Després si vas als tribunals, els

tribunals... I a més ens pronunciam respecte d'un procediment

judicial amb l’esmena de MÉS, que és una querella que encara

no sabem, que tal vegada pugui servir d’experiència, però que

encara no sabem com acabarà. 

Jo entenc que la relació entre qui té la responsabilitat de

govern i els funcionaris de vegades hi ha discrepàncies,

discrepàncies respecte del funcionament, qui ha estat a un

ajuntament o a una administració pública i sap com funciona,

hi ha discrepàncies. Però aquestes discrepàncies s’han de

materialitzar en funció de la normativa i de la llei. Jo vull

recordar, per exemple, casos concrets de discrepàncies entre el

poder polític i els funcionaris, el cas per exemple de

l’interventor a l’Ajuntament de Maó, govern PSOE-PSM: el

van expedientar, el van treure al carrer, a l'interventor, perquè

havia fet informes als pressuposts que no els agradava. I

després d’un any i busques, els tribunals van dir que estava mal

fet. Li han demanat disculpes? No, no li han demanat disculpes

a l’interventor de l’Ajuntament de Maó, el van treure i els

tribunals van dir... i van ser vostès. Per tant, a mi em sembla

molt bé que diguin que no torni passar, però és que açò va

passar a l’Ajuntament de Maó.

Altres casos concrets que han passat, mirin, llegia avui, el

cap que és... “Destitución del doctor Juan Peiró, coordinador

médico responsable del Centro de Salud de Andratx”. Açò és

avui, el tribunal, el sindicat metge l’està denunciant, havia dit

que no tenia mitjans personals per obrir el capvespre i

cessament immediat. Molt bé, açò és el que..., aquesta és la

política que s’empra en aquests moments. Supòs que aquest

senyor, si té dret, és un càrrec de lliure designació, recorrerà i

si no, derecho al pataleo, havia demanat als seus caps, a

l’actual Govern, que no tenia mitjans personals. Idò l’han

cessat. Aquesta és la resposta.

Vostè, Sra. Baquero, va tenir responsabilitats a

l’Ajuntament d’Es Migjorn, se’n recorda del problema que va

tenir amb la bibliotecària?

(Remor de veus)

No se n’oblidarà mai. Idò va tenir problemes, no estava

d’acord amb determinades coses i va anar als tribunals. I li van

donar la raó a la senyora bibliotecària, li van donar la raó

perquè vostès li canviaven l’horari, etc. Idò aquí hi havia una

discrepància segurament entre el poder que tenia la

responsabilitat de gestionar, es va obrir un expedient, es va

actuar conforme la llei i va acabar com havia d’acabar. I el que

no hi estava conforme anava als tribunals.

Però vostès amb açò han fet una bandera política, han fet

una bandera política perquè va ser el centre d’atenció de tota la

campanya electoral i tot aquest tema. I ara intenten, com el Cid

Campeador, intenten guanyar una altra batalla política aquí en

aquesta comissió, amb un Cid Campeador que ja és mort, ja és

mort, deixin-lo tranquil. Per tant, aquesta és la situació.

Jo crec que el que hem de fer és demanar que es respectin

evidentment els drets de tothom, evidentment els drets dels

treballadors públics que estan perfectament defensats en un

estat de dret, amb les alAlegacions que es puguin fer en els

expedients, amb tota la defensa jurídica que tenen dins

l’expedient administratiu, si no s’hi està d’acord es pot acudir

a l’administració de justícia, però no em venguin vostès ara

dient que els del PP eren malísimos, los peores de todos en tot

i vostès avui mateix el seu govern destitueix un cap mèdic

d’una unitat de primària perquè s’ha queixat que no tenia

mitjans personals, o altres casos com he dit en què s’ha actuat

d’aquesta manera.

Per tant, crec que és una PNL fora de lloc, només partidista

i que no té cap sentit en aquest moment, tenint en compte que

açò no vol dir que posi en qüestió la vàlua personal o

professional de les persones afectades, que açò, a més que tenc

coneixement personal amb ells, no ho pos en qüestió, però la

qüestió política és que jo crec que és una PNL desafortunada en

aquest moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Camargo, per un temps de deu

minuts.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc voldria agrair a la

Sra. Baquero per la seva iniciativa i per no deixar caure en

l’oblit una qüestió tan absolutament greu com aquesta de què

parla la proposició no de llei que es defensa ara. 

Jo tampoc no m’estendré molt perquè la Sra. Baquero ja ho

ha explicat i perquè també estic prou d’acord amb tot el que ha

dit el Sr. Castells, però sí que m’agradaria, un poc per desfer

alguns dels arguments que s’han posat ara damunt la taula,

parlar que clarament aquest tipus de sancions el que cercaven

era condicionar, coaccionar i coartar la llibertat d’expressió, la

llibertat professional, que són dues coses absolutament

importants i cabdals quan parlam d’acció educativa. 

A més a més, jo crec que aquesta sanció clarament va... i

això ho van dir els directors d’ADESMA, de l’Associació de

Directors de Menorca, en la línia de la injustícia, de

l’arbitrarietat, de la desproporció amb la qual es va emprar la

Conselleria d’Educació amb els seus diferents caps durant tota

la legislatura, amb els docents d’aquestes illes. I sincerament,

jo crec que una de les qüestions polítiques, sí, clar que sí, Sr.

Lafuente, polítiques més importants que tenim ara per davant,

és posar en valor tota la feina que van fer aquests docents, tota

la seva valentia, la seva heroïcitat perquè el que van fer és

continuar amb la seva docència, amb la seva tasca en una

situació molt complexa, en una situació de caça de bruixes, que

és el que va fer precisament la Conselleria d’Educació amb

totes aquestes persones que rebutjaven el Decret TIL; i estam

totalment d’acord des del nostre grup parlamentari que cal

donar suport a aquestes iniciatives que, efectivament són

polítiques i està molt bé que ho siguin.

Només, per no estendre’m més, el que es va dir quan

parlava de què era una manera de coartar la llibertat

d’expressió, el que deia la sanció és que era una “desobediència

oberta a les ordres o instruccions d’un superior”. I jo crec que

amb aquest tipus, no només de llenguatge, sinó de declaracions

d’intencions, el que diem és justament que aquests docents, que

aquests directors, que aquest consell escolar que va votar en

contra de la implantació del Decret TIL, no tenia la llibertat

d’actuació per dur endavant la docència d’una manera diferent.

A més a més, seguint una llei anterior i no precisament la que

s’imposava via aquest decret llei.

Llavors tot el nostre suport al que demana aquesta

proposició no de llei i també d’acord amb les esmenes

proposades pel Sr. Castells de MÉS per Menorca.

I res més per la nostra part. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Capellà, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Jo crec que aquesta proposició no de llei

que ha presentat el Grup Socialista no és una iniciativa política,

ni partidista, sinó que és una proposició no de llei de solidaritat

i per això li donarem suport.

Vegem, els expedients que ha explicat perfectament la

diputada Baquero, és que tothom ho veu clarament, que varen

ser injusts i clarament desproporcionats, és a dir, no només és

la qüestió de per què els varen cessar en les funcions de

directors, sinó és que també els varen cessar en la funció de

professors i és per això, entre d’altres motius, que aquestes

sancions consideram que no s’han de tornar repetir.

Per això donam suport i consideram molt adient el tercer

punt, per la desproporció que hi havia sobretot tenint en compte

el context polític i social en què es varen produir. I és que, a

més, des de la comunitat educativa es va entendre que aquella

sanció volia ser simbòlica, simbòlica precisament perquè

entrava dins el marc de persecució que va existir fa només... fa

un any, fa dos... no fa tant de temps, és a dir, es va entendre que

eren unes sancions que tenien un objectiu alliçonador per tal de

fer aturar tot el moviment que hi havia de la Marea Verda. El

que passa és que aquesta sanció realment es va girar en contra

del Govern perquè va ser exactament una sanció simbòlica,

perquè els tres directors es varen convertir en un símbol de

resistència, justament a un moment en què s’estava aprovant

una llei de símbols que volia prohibir símbols.

Aleshores crec que el context polític i social que hi va haver

a la darrera legislatura va ser d’una absoluta bogeria i també

crec que durant els últims dos anys sobretot crec que va sortir

el pitjor i el millor de cadascú. 

I esper sincerament que no torni passar, que no ens tornem

trobar ni amb un govern ni amb un parlament que realment

actuàs, legislàs en contra del sentit comú, com ha dit el Sr.

Castells, i actuàs també sancionant en contra del sentit comú.

Per això nosaltres donarem suport a aquesta proposició no

de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Jo també

seré breu, és cert que tal vegada no era necessària aquesta

proposició no de llei perquè ha quedat clara la

desproporcionalitat que hi va haver amb aquests expedients,

però sí que per ventura era necessari per poder donar suport a

aquestes persones.

Ens vàrem trobar aquesta legislatura passada que dins

l’àmbit de l’educació hi va haver un fets que, almanco per a

nosaltres, des d’El Pi, són inacceptables i escandalosos, i un

dels exemples són els expedients que es varen obrir a aquests

tres directors a Menorca. També hi va haver pressions a moltes

altres persones dins l’àmbit educatiu i a aquestes també des

d’El Pi els donam el suport perquè moltes vegades era per fer

la seva feina.
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Sí que és cert que en aquell moment el Consell Escolar tenia

la potestat, cosa que després se li va llevar perquè hi havia

molts de consells escolars que havien aprovat projectes

lingüístics que després varen haver de ser els equips directius

els que varen desnonar per ordre de la llei que es va marcar des

de Madrid.

Pensam que dins la legislatura passada no hi va haver un

debat que era necessari per establir en aquell moment un model

lingüístic, sinó imposicions i sancions i això és el que hi va

haver.

Ens parla el portaveu del Grup Parlamentari Popular que és

una proposició no de llei política al cent per cent, jo pens que

l’acció que es va dur a terme amb aquests expedients

administratius també varen ser accions polítiques al cent per

cent i per tant, s’ha d’anar alerta.

Donarem suport, evidentment, a aquesta proposició no de

llei i també estam d’acord amb les esmenes que s’han presentat

des de MÉS per Menorca si el grup proposant troba oportú

acceptar-les.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester, per un  temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, desde Ciudadanos, en

primer lugar, hemos intentado acceder al expediente

disciplinario y a la querella interpuesta, pero obviamente no

hemos podido acceder a ella, pero por lo que hemos recabado

sí queremos comentar que hay que destacar tres puntos: el

primero, que el decreto de 2013 no prevé qué hacer si un centro

o consejo escolar no aprueba un proyecto lingüístico acorde

con el centro; en segundo lugar, lo que se dió es que hubo una

decisión de los directores de no acatar la orden recibida por la

conselleria, de aplicar provisionalmente el proyecto modificado

por ella, lo cual nos parece reprobable, creemos que los

funcionarios deben cumplir con las órdenes establecidas y, si

no se está de acuerdo, pues... con su legalidad, o decir que no

está  basada en ninguna orden, pues recurr irla

administrativamente o jurídicamente, y en tercer lugar, también

vemos que el hecho de que esté paralizado el expediente

durante catorce meses pues quizás muestre indicios de que el

expediente no estaba suficientemente fundamentado

legalmente.

Por lo tanto, sin tener en cuenta las enmiendas, en cuanto al

punto 1, nosotros no lo apoyaremos, en primer lugar debido a

que los directores son funcionarios y deben cumplir las órdenes

de los superiores, porque así está establecido en nuestra ley de

función pública, y si no estamos de acuerdo pues tenemos que

reclamar por las vías administrativas o judiciales. Y, en

segundo lugar, no sé si esta proposición no de ley coincide con

el desarrollo de algún juicio que se esté llevando ahora a cabo,

pero si coincide nos parece que es como una velada intromisión

a la actividad judicial.

También comentar que el consejo escolar... o sea quin

legisla cómo se tiene que llevar un sistema educativo, quien

legisla es el Parlamento, en el Parlamento legislamos y ha sido

elegido democráticamente por los ciudadanos, y el claustro

escolar, que son funcionarios, son profesores, y el consejo

escolar, tiene toda la autonomía para proponer cualquier

proyecto educativo, pero siempre dentro del marco legislado.

En cuanto al punto 2 de la proposición, sí que lo apoyamos

debido a que el expediente no se tramitó de forma diligente y

se mantuvo en suspenso muchísimo tiempo, esto nos parece

algo que no debe suceder nunca, justamente todo lo contrario,

estos procesos deben ser ágiles y rápidos y sobre todo si están

bien fundamentados deben tener respuesta rápida. Por lo tanto,

sí que lo apoyaríamos.

En cuanto al punto 3, tampoco lo apoyaremos porque

creemos que el ordenamiento jurídico ya tiene dispuestos los

requisitos para la apertura de expediente disciplinario de los

funcionarios y no creemos que se tenga que legislar ad hoc, y

nada más.

Por lo tanto, el punto 2 sí que lo apoyamos; el punt 3, no;

pero si se juntan el punto 2 y el punto 3 no lo apoyaríamos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Procedeix ara la suspensió per un

temps de deu minuts i es demana si... crec que he entès que

s’acceptaven en la primera intervenció les esmenes, per tant...

crec que no cal...

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Crec que... tinc cinc minuts...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ara replicarà, sí, sí, però ara s’ha d’aturar... la suspensió

per si s’ha d’acceptar o no... no importa suspendre, no?

Continuam.

Un cop recomençada la sessió, intervenció del grup

proposant per fixar...

(Remor de veus)

Perdoni...

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

No accepto votació separada...

EL SR. PRESIDENT:

Ah, cinc minuts!, d’acord, s’atura cinc minuts...

(Remor de veus)

S’atura la sessió cinc minuts.
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LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Però jo encara he d’intervenir els cinc minuts!

EL SR. PRESIDENT:

Intervenció del grup proposant per fixar posició i assenyalar

si accepta les esmenes, per un temps de cinc minuts. Sra.

Baquero, té la paraula.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Per fixar posició, bé, primer què bé que hagin intervengut

i hagin contestat la Sra. Capellà i la Sra. Camargo al Partit

Popular. El Sr. Castells no ha pogut contestar perquè ha

intervingut primer. Ja li ho han dit quasi tot, tant MÉS per

Mallorca com Podemos, ja li han contestat. De totes maneres

jo crec que té un trist paper, té un trist paper per defensar

l'indefensable. El procediment va ser caòtic, va ser terrible per

a aquestes persones, i per a vostès encara va ser pitjor, van

perdre..., quants milers de vots van perdre per aquesta manera

d’actuar?, per la falta de diàleg, per la imposició, per les

maneres que va tenir aquesta conselleria? Bé, el pitjor...,

aquesta gent, aquests tres directors i tota la comunitat autònoma

varen patir les conseqüències de l’actitud d’aquell govern, però

vostès van perdre de manera estrepitosa les eleccions.

Diu que aquesta PNL és política i no és necessària. Jo crec

que evidentment és una PNL política, és una proposició no de

llei, no de llei, és política, clar que és política, igual que ho va

ser, com li ha dit la Sra. Sureda, la seva actuació en aquell

moment, va ser política. No va voler que els consells escolars

dels centres diguessin la seva. Vostès van voler imposar la seva

política sense atendre cap raó, sense atendre les diferències

d’opinió dels centres, que en aquells moments tenien per llei

potestat per fer-ho.

Vostès em posen exemples i fins i tot m’ha posat el meu

exemple. Si li digués les denúncies que em posa el seu partit o

gent del seu partit, que ja les sap, se les sap tant com jo, no sé,

no m’ha semblat gaire bé colar aquí aquesta part més personal.

Per això li dic que quin trist paper. 

Fa broma també amb allò del Cid Campeador. Jo no crec...,

a mi aquesta proposició no de llei em resulta trista, em resulta

trist. Jo penso en aquestes persones i els drets que se’ls van

treure. Que no és necessari; jo crec que sempre és necessari, és

necessari aquí venir a reivindicar la justícia i els drets de les

persones, i jo crec que som aquí per això, perquè això no torni

a passar, perquè a cap conseller no se li passi pel cap tornar a

fer una cosa d’aquestes, perquè a cap conseller no se li passi

pel cap no ser dialogant. No ho sé, no m’ha agradat gens el to

de broma amb això del Cid Campeador; em fa llàstima perquè

els volia passar les intervencions, a aquests tres directors, i ara

crec que no ho podré fer. Ja li dic, no eren funcionaris... Sí, és

veritat, és públic, és penós. 

La Sra. Camargo crec que sí que ha dit que és una PNL de

solidaritat cap a aquestes persones, i és amb el que em quedo.

És una proposició no de llei de solidaritat, ens solidaritzem, els

grups que així ho han fet, ens solidaritzem amb aquestes

persones, i desitgem -no ens volem ficar amb la justícia-

desitgem que això no torni a passar mai més.

I respecte de la votació, volem una votació conjunta, no

acceptem votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Entenc, així, que votaríem el punt

primer tal com està a la proposició i l’esmena al punt segon,

acceptada, tot conjunt. Quedaria el punt primer tal com queda

redactat i l’esmena al punt 2 del Sr. Castells.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, i el punt 2 com la del Sr. Castells.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Votam tot conjuntament.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 4.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 6274, relativa a reconeixement i suport als tres

directors expedientats dels centres de secundària de Menorca.

Abans d’acabar vull recordar que dijous que ve, que hi ha

la compareixença de la consellera de Cultura, iniciarem aquesta

comissió a les 16.30; així, si allargam un poc, els de les illes,

com que no hi ha hotels, segurament... La consellera ja està

avisada, ha dit que li va bé. Per tant si ningú no té... 16.30.

No, no; si començam a les 18 i això s’allarga els de les illes,

com que hi ha dificultat per tenir hotel i després no tendrien

avió, tenen un problema. Per tant ha accedit a començar a les

16.30. Si ningú no hi té res en contra convocaríem a les 16.30

el dijous que ve. Ho dic perquè se’n recordin. Algú té qualque

comentari a fer?

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