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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats. Començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

No es produeix cap substitució.

Compareixença del conseller d’Educació i Universitat
per tal d’informar sobre el Pla d’infraestructures
educatives, sol·licitada per tres diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
17775/16, i per diputats dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant
l’escrit RGE núm. 2021/17.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del conseller d’Educació i Universitat,
sol·licitada, d’una banda, mitjançant l’escrit RGE núm.
17775/16, presentat per tres diputats membres de la Comissió
de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, per tal d’informar sobre el calendari d’aplicació del
Pla d’infraestructures educatives, i, per altra banda, mitjançant
l’escrit RGE núm. 2021/17, presentat per diputats i diputades
adscrits als Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista,
MÉS per Menorca i Mixt, per tal d’explicar el Plan
d’infraestructures educatives, les quals es debatran
conjuntament. 

Assisteix el conseller d’Educació i Universitats, Sr. Martí
March i Cerdà, acompanyat del Sr. Antoni Morante Milla,
director general de Planificació, Ordenació i Centres; de la Sra.
Cristina Barrios i Herranz, assessora, i de la Sra. Aurora
Bonnín i Soler, assessora. 

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral,
sense limitació de temps. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Bones tardes a tothom. Gràcies, presidenta, membres de la
Mesa, diputats i diputades. Bé, és evident que ja som un assidu
a aquesta comissió d’Educació i, per tant, diguem que em sent
com a casa, esper que em tracteu bé avui, però bé, de qualque
manera és evident que jo crec que es tracta d’una
compareixença que a nosaltres ens interessa haver-la feta, una
compareixença que realment s’emmarca dins la línia general de
política educativa que des de la Conselleria d’Educació i
Universitat hem començat a implantar des del moment que
vàrem començar a governar la política educativa d’aquest
govern.

És evident, per tant, que aquest pla d’infraestructures, que
va del 16 al 23, és una proposta que s’emmarca dins les línies
generals del que nosaltres volem, és a dir, no és una mesura
aïllada sinó que s’ha de contextualitzar dins tota aquella sèrie
d’accions que hem començat a fer des que en juliol de 2015
vàrem començar a dur a terme l’acció educativa del Govern.

El primer que vull dir, crec que això és important, és que
aquesta proposta de pla d’infraestructures és la primera vegada

que hi ha un pla concret d’infraestructures i que es debat des
del punt de vista dins el si de la comunitat educativa. Vull
recordar que ja fa, em sembla que la setmana passada, vàrem
anar al Consell Escolar de les Illes Balears a presentar aquest
pla d’infraestructures i que properament anirem la setmana que
ve, si no hi ha cap problema, anirem a Eivissa també i ho
presentarem al Consell Escolar d’Eivissa. Per tant, diguem, el
nostre objectiu no només és que hagi estat un pla participat sinó
que és un pla que de qualque manera sigui conegut i que pugui
tenir les aportacions, les esmenes, els suggeriments per tal de
millorar la seva implementació.

Però és com deia, és evident que aquest pla no és un pla,
diguem, improvisat, no és un pla que hagi sortit sense més ni
manco sinó que és la conseqüència de tota una sèrie
d’elements. Però deia que per a nosaltres tenir unes
infraestructures educatives adequades és una condició
necessària, no suficient, per tenir un ensenyament de qualitat en
tots els aspectes. Per tant, és evident que, com deia abans, no es
tracta d’un plantejament sobre el qual aquest té una funció
determinada. 

Vàrem començar, i jo crec que és important, diguem, la
legislatura intentant revertir la situació de desconfiança i de
retallades que hi havia hagut i per a nosaltres això va ser el
tema clau. És a dir, és evident que la política educativa si es vol
fer d’una forma eficaç, d’una forma realment que tengui bons
resultats, s’ha de realitzar intentant tenir la màxima complicitat
amb la comunitat educativa.

Això mai no és fàcil perquè la comunitat educativa és
complexa, és diversa, és plural, però és evident que nosaltres
teníem clar que havíem de dialogar, havíem de reflectir aquest
diàleg amb acords i això és el que vàrem començar a realitzar
quan vàrem firmar l’acord, una mica l’acord marc, amb els
sindicats de la pública per tal que de qualque manera hi hagués
una primera resposta a les reivindicacions que hi havia en
aquell moment. 

Això va ser important, no només perquè es va incrementar
el nombre de docents, no només perquè hi va haver tota una
sèrie d’actuacions com llevar el tema del TIL, la Llei de
símbols, etc., sinó també perquè hi havia un procés progressiu
de tornar a tenir aquells drets sociolaborals que s’havien perdut
durant la passada legislatura.

Això crec que també s’ha d’emmarcar dins el procés que hi
va haver de dur a terme el pla, l’acord que vàrem firmar, en fi,
amb l’escola concertada, tant amb la patronal com amb els
sindicats, per també recuperar aquelles qüestions que s’havien
perdut, aquells drets que s’havien perdut i recuperar-les de
forma progressiva. 

També cal dir que vàrem dur a terme i s’ha fet, i jo crec que
és un tema important, la recuperació del Servei d’Inspecció
sobre el qual, evidentment, havia quedat en una situació bastant
dèbil, des del punt de vista numèric, des del punt de vista de la
percepció dels ensenyants, i en aquest moment tenim un servei
d’Inspecció que està en procés de consolidació d’una forma
important, no només a nivell de nombres sinó també una mica
de funció d’acompanyament al sistema escolar. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201617775
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201617775
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702021
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També, evidentment, vàrem presentar i hem presentat un pla
a favor de l’èxit educatiu, volem coordinar totes les accions de
la conselleria per tal de millorar entre tots uns resultats que
necessitam millorar dins el sistema escolar de les Illes Balears
i, per tant, perquè era un objectiu d’aquesta legislatura, però és
un objectiu que té llarga trajectòria. És a dir, millorar
l’educació no és una cosa d’un període legislatiu sinó que
evidentment és una cosa que ens competeix a tots i que té una
feina quotidiana. 

Aquest pla d’infraestructures és un pla que s’emmarca dins
aquesta política general, és a dir, no és un, com deia, és un pla
que realment simplement dóna resposta a temes purament
d’infraestructures sinó que s’emmarca, té a veure i es vol
coordinar amb totes aquelles accions que abans he plantejat. 

Nosaltres teníem clar que una escola, un ensenyament de
qualitat que tendeixi, que doni millora, que faci, que pugui
millorar el sistema escolar i que es faci des de l’equitat,
necessita d’unes infraestructures adequades. I aquest és una
mica l’objectiu. 

Simplement vull plantejar una sèrie d’elements, jo,
evidentment, intentaré, i ho dic ara seriosament, ser el més breu
possible a fi i efecte que pugui haver-hi les aportacions per part
de tothom. 

Vull dir amb relació a les aportacions que aquest és un pla
obert, un pla, diguem, que té aquest període, aquesta
periodicitat de dues legislatures perquè, per una part, es dóna
resposta a necessitats concretes, però, per altra banda, també és
evident que diu què s’ha de fer. Per tant, és una eina de
planificació. No només és una resposta a necessitats concretes
sinó que també implica, de qualque manera, dur a terme
aquesta planificació de cara a la propera legislatura, governi qui
governi, que tendrà la facultat, evidentment, de modificar,
canviar o anul·lar aquest pla d’infraestructures concretes.

Per tant, diguem, aquest pla de qualque manera suposa
partir d’una diagnosi concreta. És evident que qualsevol pla
d’intervenció, sigui quin sigui, s’ha de partir d’una diagnosi de
la realitat. Nosaltres, què vàrem trobar? És a dir, vàrem trobar
un dèficit acusat d’infraestructures educatives tant per raons
històriques, que també vull fer referència, com per falta
d’inversió durant la passada legislatura de forma clara i també
per una altra variable significativa, i és que les Illes Balears,
sobretot a partir de tal vegada 2014, 2015, té un increment
progressiu de bell nou del nombre d’estudiants. Per tant,
diguem, és una variable també important demogràficament
parlant i nosaltres hem d’actuar d’acord amb una planificació
que tengui en compte les necessitats d’escolarització.

En el Pla d’infraestructures, que està penjat a la pàgina de
la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, és
important tenir en compte que hi ha dades, municipi per
municipi, que de qualque manera reflecteix una mica com hem
fet aquest pla d’infraestructures concretes.

Per tant, és evident que històricament a les Illes Balears
tenim un dèficit significatiu, és a dir, és evident que les Illes
Balears des de, jo diria, des del setanta han sofert
progressivament un procés d’immigració continuada, primer de

la península, després de... realment, en fi, de distintes
comunitats autònomes, després han començat d’altres països
d’Europa o d’altres països de l’Amèrica del Sud o d’Àfrica i
darrerament hi torna a haver una altra important element
d’immigració escolar que afecta de forma determinada la
necessitat. Però torn a repetir, hi ha una qüestió històrica, hi
havia i hem trobat un elevat volum d’actuacions de reformes
pendents i després, torn a repetir, tot el que ha estat
històricament segurament quan es va fer la transferència
d’Educació no es va fer amb els doblers adequats  per donar
resposta no només a les necessitats que hi havia sinó a les
necessitats de present i de futur, però, en definitiva, es governa
en funció del que es té, no en funció del que un vol.

Aleshores, és evident que aquest pla no és un pla teòric, és
un pla real, és un pla que s’està implantant, és un pla que en
definitiva volem que s’implanti i ho volem fer i ho torn repetir,
amb la màxima col·laboració i consens, és a dir, aquesta
conselleria d’Educació, cadascú podrà fer les seves
interpretacions, però el que pretén bàsicament és fer les coses
amb la màxima col·laboració, participació i consens. Quan dic
col·laboració em referesc a ajuntaments, em referesc a consells
insulars i em referesc a tots els centres educatius i ajuntaments
que han fet possible, diguem, moltes de les accions que en
aquests moments tenim. 

Per tant, no és un pla elaborat jo diria des dels despatxos de
la Conselleria d’Educació, sinó que hem fet un tipus d’acció
que es demostra amb les quantitats de reunions que hem fet
amb ajuntaments, més de 44 reunions amb distints ajuntaments
de les Illes Balears, ens hem reunit també amb distints consells
insulars, ens hem reunit amb APIMA i centres educatius.

Per tant, vull dir que és un element que té en compte la
participació, però també té en compte el que deia abans,
elements objectius, que és l’evolució de la població escolar de
les Illes Balears, el tema de les ràtios, la presència d’aules
modulars, etc., vull dir que... tenir en compte tot una sèrie
d’elements sobre els quals hem intentat que sigui una
planificació que sigui no una fotografia, és a dir, les
planificacions s’entenen com a una pel·lícula, és a dir, nosaltres
partim d’una realitat, una realitat que realment intentam
modificar, però de vegades sorgeixen noves realitats o
sorgeixen problemes a l’hora d’implantar un pla
d’infraestructures que nosaltres hem dissenyat, no?

Només un exemple, quan deia que realment es tracta d’un
pla que no és teòric, un pla que realment és real, que s’està
complint i que s’està realitzant. Hem fet des de 2015, 240
intervencions d’obres majors i obres menors; hem començat el
que era el CEIP i que ja està a punt de... en fi, d’acabar-se, que
és el CEIP de Son Macià de Manacor, que està a punt de... en
fi, que les obres acabin i que per al proper curs 2017-2018 ja
sigui una realitat aquest centre que és una necessitat de fa molt
de temps, és a dir, es parla d’aquest centre des de gairebé
principis de l’any 2000 i evidentment es tracta d’un centre on
els al·lots han d’anar a l’Institut de Manacor amb autobusos i
evidentment es tracta d’una situació que no és la correcta, però
crec que va ser una decisió, diguem, que es va aprovar en
Consell de Govern d’una forma jo diria el més aviat possible i
es va fer, diria, anant no diré cap a... no diré el límit de la
legalitat, però quasi, quasi, intentant... diguem, demostrar
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políticament que això era una necessitat sobre la qual la
Conselleria d’Educació tenia evidentment una resposta
necessària.

Evidentment, sempre... i això ja ho he dit abans, és a dir, els
criteris de priorització d’un pla poden ser discutibles, és
evident que cadascú té distintes prioritats, però crec que aquí
tenim una sèrie de prioritats molt concretes, jo diria de forma
objectiva, necessitats amb les quals hem de jugar i sobre les
quals s’ha elaborat aquest pla.

És evident que el primer element i la primera variable, com
no podia ser d’altra manera, són les necessitats d’escolarització.
És evident que tenim, en fi, unes necessitats clares
d’escolarització des d’Infantil fins a la postobligatòria, bé, això
és un pla evidentment no universitari, que quedi clar, no, no...
el tema de la universitat, que també hi ha unes necessitats, però
en aquest moment no hi entram perquè és un altre plantejament
i té a veure amb l’acord amb la Universitat de les Illes Balears,
però sí que aquesta necessitat d’escolarització que d’alguna
manera des d’Infantil fins a Batxillerat, Formació Professional,
etc., passant per tots els nivells obligatoris fonamentalment.

Per tant, el nostre objectiu és més donar resposta a la
necessitat d’escolarització obligatòria sense obviar altres tipus
d’escolaritzacions, però evidentment hem de..., quan hi ha una
situació en què els recursos econòmics no són pròspers, per
entendre’ns, evidentment cal prioritzar, la nostra prioritat
sempre serà l’ensenyança obligatòria.

Un altre criteri clau és la reducció d’aules modulars,
barracons, m’és igual, vull dir, en tot cas no són aules
adequades o bé..., ho podríem discutir, però evidentment és un
tema que no és l’adequat, el normal i per tant, tenim clar que la
reducció d’aules modulars és un criteri que hem fet servir per
tal de fer-ne una reducció clara i que les escoles tenguin un
tipus de... en fi, un tipus d’infraestructures el més normalitzades
possible. 

És evident que també, i això també cal tenir-ho en compte,
és a dir... les Illes Balears tenim centres amb unes certes
deficiències estructurals de diferents tipus, nosaltres hem
d’aborda aquestes deficiències estructurals i això també ha estat
un altre criteri que hem fet servir a l’hora d’elaborar aquest pla
d’infraestructures.

Una variable que a vegades no es té en compte, que a
vegades sembla que no se li dóna importància, és que, és clar,
la conselleria no pot actuar si no té solars, és a dir, això és una
veritat de Perogrullo, però és així, per sort o per desgràcia és
així. Per tant, és evident que nosaltres podem actuar d’una
forma real, nosaltres podem fer projectes previs, però
necessitam per desenvolupar legalment un projecte necessitam
que l’ajuntament respectiu ens doni un solar que segons la
legislació és una obligació que té, no?

Alguns ajuntaments ho han fet, alguns estan en procés i
alguns ajuntaments a més de tot això estan firmant convenis a
fi i efecte d’accelerar la construcció de centres educatius.

La demanda d’ajuntaments i centres..., és a dir, a vegades
no totes les demandes són una necessitat prioritària, també cal

dir-ho, vull dir, hi ha demanda de necessitats, dins les
demandes poden ser... tothom té dret a demanar, faltaria més,
però és evident que nosaltres hem de tenir en compte que les
demandes, nosaltres n’hem d’escoltar i hem escoltat
ajuntaments i centres educatius, APIMA, etc., però no totes les
demandes són una necessitat urgent sobre la qual poder
plantejar-ho, però sí que necessitam..., per això és un pla
participat i necessitam conèixer clarament quines són les
demandes que fan els ajuntaments.

El tema de l’eliminació de barreres arquitectòniques i
fibrociment és un altre criteri que hem seguit. És evident que el
tema de les barreres arquitectòniques és una qüestió clau per fer
possible... no és l’única variable ni molt manco, és el tema de
l’escola inclusiva, que hi ha altres factors que ho fan possible,
però és evident que la barrera arquitectònica és un altre criteri
que hem fet servir i que servim per dur a terme aquest pla de...,
a l’hora d’elaborar aquest pla.

També és evident que hem intentat -i això també vull que es
tengui en compte- un criteri de compensació territorial. És
evident que les Illes Balears és un territori molt dispers, poc
homogeni, en molts de sentits i en l’àmbit escolar tampoc, és
evident que les necessitats que hi ha per illes, per municipis,
per zones són diferents i això ho hem tengut en compte.
Intentam que hi hagi un cert equilibri territorial, és evident, no
igualitarisme, però sí una igualtat d’oportunitats i que d’alguna
manera les inversions que es facin donin resposta realment a
necessitats i al mateix temps es faci possible, diguem, que no hi
hagi grans disparitats entre cadascuna de les illes, entre
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

També és evident, i això, vull dir que al marge dels doblers
que pugui tenir IBISEC, els pressupostos normals de la
comunitat autònoma, és evident que hi ha altres tipus de
possibilitat de finançament que és un tema del BEI o el tema
dels fons FEDER, que s’utilitzen i s’utilitzaran tot i que ja
sabeu que els fons FEDER són fons en què el Govern avança
la inversió i després, una vegada que s’ha fet, hi ha un retorn de
la meitat d’aquesta inversió, però en tot cas, el que ho ha
d’avançar és el mateix govern i després el tema del BEI, que és
un tipus de préstec que hi ha, evidentment s’ha de tornar, vull
dir aquí, gratuït, gratuït no hi quasi, quasi ni un bon dia i per
tant, és evident que es tracta de doblers que no són estrictament
del Govern, però en definitiva qui ho paga és el Govern en tots
els sentits.

I finalment hi ha altres possibilitats de finançament, jo ho he
dit, nosaltres hem demanat i demanam des de la humilitat i
sense... la màxima col·laboració que els ajuntaments s’hi
impliquin, és a dir, hi ha ajuntaments que en aquells moments
tenen una situació financera, és veritat que també la llei
Montoro posa entrebancs per invertir molts de guanys que
tenen ajuntaments, però és evident que a vegades ajuntaments
estan en millor situació que el Govern de les Illes Balears des
del punt de vista financer.

Per tant, nosaltres demanam i hem demanat a ajuntaments,
alguns s’hi han implicat, l’altre dia al Consell de Govern de les
Illes Balears vàrem posar ja un conveni amb l’Ajuntament
d’Alcúdia perquè el CEIP d’aquest municipi, que és una
necessitat tenint en compte, en fi, tot el procés, tota la quantitat
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d’escolarització que té aquest municipi de la zona nord de
Mallorca i per tant, això... d’alguna manera ja estam treballant
amb altres convenis d’altres ajuntaments per intentar accelerar
aquesta qüestió.

Però jo vull posar de manifest una qüestió: el fet que
ajuntaments ens ajudin, i nosaltres ho agraïm vivament perquè
hi ha ajuntaments que no només fan un bon manteniment de
centre, no només fan inversions socioeducatives o de... en fi,
pedagògiques importants, sinó que després s’han volgut
implicar perquè el seu municipi tengui un centre el més ràpid
possible, però són doblers que avancen i que, evidentment, el
Govern de les Illes Balears durant una sèrie d’anys els tornarà,
però això no és una cosa que m’hagi inventat, és a dir, des que
jo conec l’administració autonòmica a l’any 1999-2003, en què
vaig ser director general d’Universitat ja es varen fer convenis
amb consells insulars i ajuntaments per tal d’intentar dur a
terme aquest... els centres que en definitiva eren necessaris i
que sempre, torn repetir, a les Illes Balears sembla que sempre
anam a la llengua fora a l’hora de tenir les infraestructures, és
a dir, no acabam d’estabilitzar el sistema des del punt de vista
demogràfic escolar, no?, i això... 

I per això ho vull dir en aquests moments, es tracta d’un pla
que vol ser de consens, no podia ser d’altra manera, és a dir, és
evident que això... és a dir, les infraestructures és una condició
necessària, és a dir, és evident que sense tenir infraestructures
difícilment podem millorar molts d’aspectes al sistema escolar,
per tant, nosaltres des de la Conselleria d’Educació volem -i ho
repetirem dia sí, dia també- que sigui un pla amb les
aportacions de tots, però també vull dir que quan es fan
aportacions..., és a dir, si un vol prioritzar, què és el que es
deixa de prioritzar, perquè evidentment els doblers són limitats,
els doblers són els que hi ha i nosaltres, que en aquest moment
tenim uns pressupostos que vàrem pactar de 19 milions de
l’IBISEC, pensam que de cara als anys vinents haurem de fer
un esforç encara important de cara a millorar aquest
finançament, vull dir que és el nostre objectiu com a
Conselleria d’Educació tenint en compte totes les necessitats
que tenim, que cada vegada són més importants. És evident que
les Illes Balears, així quan estic amb altres consellers
d’Educació tothom planteja que és veritat, han de fer reformes
però estan perdent població, i les Illes Balears està guanyant
població escolar. Això té aspectes positius però té aspectes
d’una pressió sobre serveis educatius, sanitaris, socials i
d’infraestructures, i pisos, etc., que és difícilment gestionable
des del punt de la vista de la normalitat. Però, bé, torn repetir,
a vegades es governa no en funció de les condicions que tu vols
sinó en funció de les que te trobes.

I també cal dir que altra forma de finançament és, per
exemple, els consells insulars. En concret vull posar de
manifest que el Consell d’Eivissa ha tengut la voluntat, tenint
en compte que vol desenvolupar -ho he dit algunes vegades- Sa
Coma com un espai... com una espècie de campus però que
vagi molt més enllà de tot el tema educatiu, i per tant ja vàrem
firmar un conveni amb el Consell d’Eivissa per tal que l’Escola
Oficial d’Idiomes es pugui traslladar, o es traslladarà en algun
moment, i esperem que sigui durant aquesta legislatura,
l’Escola Oficial d’Idiomes allà, a Sa Coma, amb la qual cosa
tendrà uns espais millors que (...) té; podrà fer classe els matins,
horabaixes i vespres; podrà adaptar millor l’oferta educativa

d’idiomes a les característiques... en fi, del tipus de turisme que
tenim i sobretot del model turístic temporal, de temporalitat,
que tenim; però, bé, és una qüestió que ja està firmada, estam
treballant perquè també potser -però ja és una hipòtesi que
s’haurà de treballar més- la possible escola d’arts i oficis
d’Eivissa es pugui traslladar també a Sa Coma. Per tant hi ha
aquesta col·laboració en el finançament i això sí que és, per dir-
ho de qualque manera, a fons perdut; és a dir, el Consell
d’Eivissa en aquest sentit l’aportació que fa no és perquè
nosaltres tornem aquests doblers, sinó que de qualque manera
és una aportació perquè també té un projecte estratègic en què
coincidim, que el Govern de les Illes Balears li dóna suport, i
ell farà aquesta inversió. És evident, en qualsevol cas, que
aquesta inversió evidentment després, a nivell d’equipaments
i de personal, això ja és cosa de la Conselleria d’Educació, i el
seu manteniment, lògicament, però vull dir que la inversió real
suposa aquesta col·laboració activa del Consell Insular
d’Eivissa, que nosaltres agraïm i que pensam que és bona per
a l’illa d’Eivissa.

Per tant això són criteris que hem utilitzat i que de qualque
manera demostren..., també criteris que vull que entengueu que
són criteris d’una certa flexibilitat, és a dir, jo mai no he cregut
en les planificacions rígides, les planificacions rígides no
funcionen, sobretot en un món tan complex, i evidentment el
que nosaltres tenim pensat dins el Pla d’infraestructures pot
canviar en funció de si un projecte no es licita per qüestions
d’un problema de llicència, o perquè realment es torba un solar
que s’ha de donar, o el que sigui. Per tant, diguem, és un pla
que evidentment ha de ser flexible, com no pot ser d’altra
manera, i, torn repetir, jo mai no he pensat que les previsions
rígides siguin bones, sobretot en una situació tan dinàmica i en
què tenim variables com el tema del finançament. És evident
que les Illes Balears esperem que l’any 18 tenguem un nou
model de finançament, i això podria o no encara incrementar la
inversió que nosaltres feim en temes d’educació.

Aquí tenim unes dades sobre la inversió de l’IBISEC des de
2011 fins actualment, fins a final de legislatura. En això
evidentment hi ha unes dades reals i unes dades que són
hipòtesis, hipòtesis en el sentit que es tracta de l’any 18 o l’any
19, que tenim unes possibilitats o no d’incrementar aquests
pressupostos d’educació. Per tant nosaltres és evident que des
de la Conselleria d’Educació hem fet, i des del Govern de les
Illes Balears, hem fet un esforç important per incrementar la
inversió en educació. És a dir, és evident que cada moment té...
cada cosa té el seu moment, això és el que nosaltres hem
realitzat, i per tant es tracta de demostrar amb fets que no
venem fum sinó que feim unes inversions, que hem fet més de
12 milions d’inversions, i després diré el que ja hem invertit o
el que estam fent l’any 17. Vull dir que de qualque manera
l’IBISEC, que per a nosaltres és un organisme clau,
fonamental, i el que executa el Pla d’infraestructures
educatives, l’hem posat al límit, al màxim possible, al màxim
d’eficàcia i eficiència -en aquests moments té uns 42
treballadors, hi ha hagut moments que n’ha tengut 60,
simplement perquè es tengui en compte-, i estam treballant
d’una forma jo diria molt significativa per tal que aquest pla
sigui cada vegada una realitat.

Aquí teniu, diguem, el cost estimat previst. Torn repetir,
m’agradaria que..., idò nosaltres sí que ens comprometen, i ho
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dic clarament, a venir cada any a posar de manifest una mica la
implementació d’aquest pla, és a dir, què hem gastat, què no
hem gastat, per què hem gastat així i no d’altra manera, perquè,
torn repetir, és un pla que a vegades no pot controlar totes les
variables que realment hi ha al respecte. Aquí hi ha, com podeu
veure -no m’atendré a les xifres concretes, però bé...-, de l’any
17 tenim uns 19 milions de l’IBISEC; la despesa prevista l’any
18 són 17, però en funció ja de les coses compromeses; de
l’any 19 tenim 17 milions, i la previsió del 19-23 serien uns 72
milions. Això seria una mica l’actuació any per any, i si veieu
abans, a dalt, del 16 al 19, tenim prevists uns 98 milions
d’euros d’inversions, dels quals més o manco uns 60 es
pagarien en aquesta legislatura. Vull dir que són unes xifres
importants. Segurament en molts de sentits podrien ser
millorables, tot és millorable, evidentment, però pensam que
d’aquesta manera es demostra de forma clara que aquesta línia
de tenir unes infraestructures en condicions de seguretat i de
dignitat és el nostre objectiu, és a dir, nosaltres si volem
millorar l’educació ho feim perquè pensam que l’única forma
que l’educació millori és que la gent se senti còmoda a les
escoles, que se senti realment... hi hagi un benestar dins els
centres educatius, i això és una mica el nostre objectiu. Per tant
aquí, com podeu veure, del cost d’actuacions previstes del 16
al 19 hi ha gairebé uns 100 milions, i a la previsió del 19 al 29,
uns 70 milions. 

Això significa, per tant, que al marge -torn repetir- de les
conjuntures polítiques o de qui governa nosaltres hem fet una
planificació atenent a aquestes necessitats. Després és evident
que cadascú quan governi podrà definir altres necessitats, però
és un pla que no té elements electoralistes, és un pla que
realment el que pretén és no anar a cop de mata, a cop de..., en
fi, ara una necessitat concreta, sinó que ja preveure quines són
les necessitats. I torn repetir: crec que serà l’única comunitat
autònoma espanyola que realment té aquesta situació de fer
tantes infraestructures educatives; no vull dir que altres
comunitats autònomes no hagin de fer millores en les
infraestructures, perquè tot es deteriora, evidentment, i tot s’ha
de cuidar, i a les escoles hi ha molt de moviment -hi ha
estudiants, hi ha professors, hi ha moviment, hi ha activitats- i
tot s’ha de cuidar, però és evident que a les Illes Balears... 

Per tant jo pens a vegades que -quan hi ha un ministeri
vosaltres sabeu que té uns programes de cooperació territorial,
el ministeri amb comunitats autònomes-, jo sempre he pensat
que no pot ser un programa, diguem... un menú per a tots sinó
que ha de ser a la carta d’acord amb les necessitats, i crec que
cada comunitat autònoma pot tenir unes necessitats diferents i
la nostra necessitat passa bàsicament pel tema
d’infraestructures, juntament, evidentment, amb el fet de posar
professorat, etc., perquè quan poses infraestructures també has
de posar professorat; és a dir, aquí no hi ha res que..., en fi,
s’han d’omplir, s’han d’equipar, amb tot el que això significa
aquesta qüestió.

Ara, en aquesta legislatura, nosaltres tenim prevista una
sèrie d’actuacions concretes. Tenim una construcció d’un
CEIP..., és a dir, bàsicament allà on es fa més èmfasi és en els
CEIP; és evident que instituts de secundària ara, d’aquí a un
mes, es licitarà -un mes i escaig, si no hi ha molts de problemes
burocràtics i administratius- l’IES de Santa Maria, una
necessitat de fa molta estona, i que per tant és un institut que

s’ha fet també amb la participació de la comunitat educativa de
Santa Maria. Igualment vull recalcar que el centre de Son
Macià també es va fer amb moltes aportacions de la comunitat
educativa de Son Macià, a l’hora de definir una mica els espais,
una mica tot això, i pensam que això és una forma també... la
participació també té a veure amb l’arquitectura escolar, és a
dir, en el disseny de centres és evident que hi ha uns requisits
que no ens podem saltar, perquè si no seria..., i a vegades -i ho
dic ara aquí que no ens sent quasi ningú- a vegades quan dónes
a arquitectes algun tipus de possibilitat de fer filigranes, a
vegades les filigranes et surten malament, perquè els centres
han de ser estètics, però bàsicament han de ser funcionals i han
de ser, diguem... quan dic barats vull que m’entengueu, que no
per una filigrana hàgim de gastar coses que no són necessàries.
Per tant és evident que al centre de Son Macià i a tots els
centres que nosaltres volem dur endavant volem que es tengui
en compte la participació de la comunitat educativa.

Per exemple, ja dic que tenim clar que el CEIP de
Formentera, quan tenguem el solar, també ho dic clarament, i
això és competència del Consell de Formentera, he parlat amb
el president, que nosaltres ja vàrem fer un preprojecte al
Consell de Formentera perquè fes les primeres aportacions i
al·legacions a aquest projecte, i ja hem quedat amb el president
de Formentera que al final segurament d’aquest mes de març
anirem a Formentera amb la comunitat educativa de Sant
Ferran per tal que vegin aquest projecte i facin totes aquelles
aportacions que considerin adequades per tenir un centre no
només adequat, sinó que també s’ho sentin més seu perquè
hagin participat en alguns elements del seu disseny.

Per a nosaltres això també és una variable important, és a
dir, l’arquitectura escolar és una variable important per veure
quins projectes educatius podem fer. Hi ha tota una relació
entre, és a dir, arquitectura escolar, projecte educatiu i si
realment poden participar les persones que realment han d’estar
allà dins o que encara són allà dins, pares, professors, i en tot
cas estudiants al final en funció, en fi, de l’edat que puguin
tenir, tot i que darrerament que vaig a centres escolars tots els
al·lots em fan cartes no sé si al rei mag o al president de la
república, tot això, en què realment se’m demanen cosetes de
patis, etc. Per tant, vull dir, tothom, i jo crec que és bo, es vol
sentir el centre seu. Crec que això, el tema de la identitat de
centre, de projecte educatiu crec que és important.

Per tant, aquí hi ha una sèrie de centres que s’han de
construir. A Campos, és a dir, jo no... en fi, tots sabem que a
Campos és una necessitat evident, és evident que encara no
tenim un solar, evident que hi ha tot un procés de l’IBAVI a
l’Ajuntament de Campos, en fi, jo no vull entrar ja en els
problemes de cada ajuntament perquè cadascú té el seu. A
Alcúdia ja he dit que realment tenim, ja tenim un conveni
firmat i ja hi ha un solar que ens ha d’arribar. Can Picafort,
Caimari que també és un altre centre que també cal dir que no
hi ha solar i que, a més, el solar s’ha de qualificar d’urbà. Per
tant, hi ha tot un procés de temps. Es Mercadal, un altre centre
que també falta un solar. Sant Josep que, de qualque manera
també... en fi, necessitam un solar tot i que... tots aquests
projectes nosaltres els treballam, és a dir, començam a treballar
els projectes d’aquests centres, independentment que tenguem
un projecte o preprojecte, si voleu, de cara a accelerar al màxim
aquesta construcció.
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Sant Ferran ja ho he dit, és a dir, Sant Ferran és un centre
totalment necessari. Després tenim Santa Eulària, tenim dos
elements, és a dir, per una part, i això ja enllaça amb una altra
qüestió, el tema de l’ampliació de Sant Carles, que seria un
primer element de donar resposta, i després s’haurà de fer, en
fi, quan hi hagi un solar determinat també la creació d’un CEIP
a Santa Eulària. 

Hi ha gran reformes del CEIP Miquel Costa i Llobera a Son
Ferriol, Palma; Miquel Duran i Saurina, aquest centre que des
del primer moment que es va crear es va fer té problemes, és a
dir, té problemes arquitectònics o de molts de tipus. Montuïri
que avui, que també està ja han fet un procés del tema del que
significa la qüestió de barreres arquitectòniques amb un
ascensor, etc., i treballam també, diguem, que això ja ha arribat
l’acord i ja està plantejat, d’una ampliació d’aquest centre. 

Després hi ha el de Sant Ciríac a Eivissa. Ampliació de tres
CEIP: Simó Ballester, que és un centre que en aquests moments
necessitam que el tema dels cementats idò s’aclareixi d’una
vegada i això implica un acord entre, bàsicament, l’Ajuntament
de Manacor i l’IMAS, el Consell de Mallorca, perquè hi ha un
problema, diguem, històric o de construcció de funcionament
i això nosaltres estam esperant que això se solucioni perquè
nosaltres hi estam i que han fet reunions entre l’IMAS,
l’Ajuntament de Manacor i la Conselleria d’Educació perquè
aquest centre que s’ampliï, s’ampliï d’acord amb unes
necessitats concretes i a més un centre que volem que canviï la
seva percepció social perquè serà un centre, com Son Serra,
integrat a temes d’estudi musical. Això pensam que serà una
altra forma de fer un altre tipus d’escolarització. Vosaltres
sabeu que a Manacor també han arribat a un acord tots els
centres públics i concertats i l’ajuntament amb una
col·laboració intensa i real perquè hi hagi una escolarització en
què la diversitat es pugui repartir de forma equitativa. Per a
nosaltres el tema de la qualitat i l’equitat són dos aspectes que
van totalment lligats i volem escoles que cohesionin i escoles
que cohesionin també els municipis. 

Per tant, això ho hem fet a Inca, ho fem a Manacor i ara
segurament s’ampliarà, podem arribar a uns deu ajuntaments de
les Illes que tendran aquest tipus d’acord per a una millor
escolarització. Per tant, aquests centres: Simó Ballester, Blai
Bonet de Santanyi, Sant Carles d’Eivissa que he dit abans
també d’una ampliació. Per tant, tot això són qüestions que
tenim plantejades.

Quant a IES ja he dit el tema de l’IES de Santa Maria, però
tenim altres tipus d’elements, és a dir, les ampliacions d’IES
que són necessàries, la de Binissalem, que són necessàries una
ampliació significativa, el Puig de sa Font, el Joan Ramis i
Ramis i l’Isidor Macabich d’Eivissa. 

Després hi ha altres tipus d’elements, els quals alguns estan
molt concretats, és a dir, la reforma del CEPA de S’Arenal. I
tenim dos temes sobre els quals treballam, que són el
Conservatori de Menorca i després l’Escola d’Adults de Maó.
L’Escola d’Adults de Maó i el Conservatori vàrem firmar
l’altre dia el protocol a l’Ajuntament de Maó i la cosa està en
aquests moments en aquesta situació. Tots sabem que el tema
del Conservatori de Menorca, més que de Maó és de Menorca,
evidentment, ubicat a Maó, nosaltres plantejam la situació en

base a una col·laboració amb l’Ajuntament de Maó. De
qualque manera s’han presentat alternatives al possible
Conservatori de Sala Augusta, és a dir, la Sala Augusta és un
edifici emblemàtic, o que té elements emblemàtics, que per a
l’Ajuntament de Maó és un bon edifici per tal de definir el
model de ciutat, amb el qual nosaltres coincidim d’una forma
clara, i aleshores també alguns sectors del conservatori que han
plantejat altres alternatives i en aquest moment l’Ajuntament de
Maó analitza aquestes altres alternatives i quan tenguem totes
les alternatives concretades d’aquestes que realment han
plantejat els sectors de la comunitat educativa del conservatori,
nosaltres en aquests moments, a través d’un acord amb la
Conselleria de Territori, fem el projecte de la Sala Augusta.
Aleshores, quan tenguem el projecte de la Sala Augusta i
tenguem clar quina és la ubicació definitiva que realment tendrà
el Conservatori Professional de Menorca es podrà decidir quina
és la decisió, si Sala Augusta o realment altres alternatives.

Això també es planteja amb aquesta participació de la
comunitat educativa. Vosaltres sabeu que Menorca és una illa
que el tema musical té una gran tradició en tots els sentits, a
més, en aquest moment es treballa on hi ha la Delegació
Territorial d’Educació de Menorca, ajuntaments, Consell de
Menorca i professors de música per tal de definir quin és el
model d’ensenyament musical de Menorca, perquè evidentment
un model que tenguem d’això també pot condicionar o no el
tipus de conservatori que volem. Nosaltres volem que es faci un
conservatori sostenible tenint en compte que cal... la
construcció d’un conservatori sempre té un element car, vull
dir, no és barat, evidentment, i que realment sigui útil i que
doni resposta a les necessitats reals. A més, tenint en compte
que la majoria, la gran majoria d’ajuntaments de Menorca
tenen escoles de música, elemental de música, que funcionen
molt bé realment i, per tant, cal coordinar tot això i pensam que
aquesta coordinació amb la conselleria, ajuntaments i Consell
de Menorca crec que és un bon objectiu de cara a tenir uns
estudis musicals perfectament integrats. 

El tema de l’ampliació del Conservatori de Palma també el
tenim plantejat, és un tema que encara hem de treballar una
mica, però entram una mica en aquesta situació. Vosaltres
pensau que en el Conservatori de Música de Palma hi
coexisteixen els dos conservatoris, el Conservatori Superior i
el Conservatori Professional, en fi, això planteja algun tipus de
problemes, és a dir, crec que des del seu naixement. Nosaltres
intentam, per una part, racionalitzar, en fi, millor Conservatori
Superior de Música una sèrie de coses i, per una altra part,
intentam dur a terme un acord entre els dos conservatoris i
també la possibilitat d’aquesta ampliació, que és totalment
necessària. 

Altres actuacions, ja he dit, tenim clar que fins al 19 volem
suprimir, i això és un acord que vàrem firmar, diguem, sobre la
supressió d’aules modulars. Evidentment, l’eliminació de
barreres arquitectòniques tenim previstes unes quaranta
actuacions amb més de 5 milions de pressupost. I la retirada
d’instal·lacions de fibrociment de l’amiant que és un procés
progressiu, hi ha unes quaranta-cinc actuacions previstes que
suposen uns 2 milions d’inversió.

Per tant, crec que intentam donar resposta a la construcció
de centres nous, ampliacions de centres, supressió de barreres
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arquitectòniques, fibrociment i després, perquè dins el pla no
hem entrat en detall, a la quantitat d’accions concretes que
feim. Per exemple, s’han de reformes banys i tal vegada són
50.000 euros, etc., i això ja no hi entra perquè això suposaria
entrar en un detall que consideram que un pla no hi pot entrar,
però sí que tenim clar que hi ha, dins els pressuposts tenim clar
que hi ha tota una partida que va cap aquest tipus d’accions.

Bé, aquí hi ha una gràfica que, en fi, no, no, no em detindré
a analitzar-la, però en tot cas està aquí, que hi ha la supressió
d’aules modulars, en fi, que de qualque manera és una qüestió
que a nosaltres ens interessa en tots els sentits, és un objectiu,
i aquí tenim clar, diguem, que suposa, diguem, el municipi on
és, en fi, l’illa, aules que s’han d’eliminar, en fi, i l’any previst
d’eliminació. 

Aquí com podeu veure hi ha una proposta, evidentment una
proposta és evident que jo també vull remarcar, nosaltres
creiem que fem, i perdonau l’expressió, un streptease, vull dir,
de qualque manera perquè deim totes les coses que volem fer.
Evidentment, no tenir un pla d’infraestructures també dóna més
llibertat per dir què volem fer, però nosaltres ens volem obligar
més a nosaltres mateixos, és a dir, és evident que en educació
no podem perdre ni un segon perquè hi ha moltes necessitats a
fer i fer aquesta planificació, torn a repetir, és un procés llarg,
no ha estat un procés improvisat, però també implica més
autoexigència per part dels que en aquests moments gestionam
la Conselleria d’Educació.

És evident que en qualsevol cas aquí teniu, perdó, les
inversions, les principals actuacions previstes no
desenvolupades, també vull dir que té en compte, de 19, 23,
aquí hi ha de Bunyola, de Caimari, Inca. Inca és una ciutat que
necessita un CEIP nou i és evident que ja tenim un acord amb
l’Ajuntament d’Inca, evidentment ha de cercar un solar perquè
hi ha distintes opcions de solars. Hi ha el CEIP de Sa Pobla,
que també el creixement que té Sa Pobla és important, en tots
els sentits. Eivissa necessita un CEIP. 

El tema de reforma del Conservatori, és evident que tot això
és un procés, no es farà tot de cop. Volem començar aquesta
legislatura, però així com l’Escola d’Adults de Maó, que està
en el quarter de Santiago, s’ha fet en un parell de fases, ara
vàrem aprovar les fases tercera, quarta i cinquena em sembla.
I per tant, estan ja en la línia de dur a terme aquesta acció. Hi
ha l’ampliació de l’IES Son Ferriol, que és una cosa històrica,
o histèrica, vull dir que fa molts d’anys que es planteja. Hi ha
l’ampliació del Quartó del Rei, que també és un institut que en
aquests moments s’ha hagut de reformar perquè feia dos anys...,
moltes goteres, hi havia tot un seguit de problemes que s’estan
arreglant. És un institut que vol créixer i que ha de créixer, ja
hem arribat a un acord per mirar la possibilitat d’implementar
el batxillerat i això poc a poc necessitarà de més aules. I bé,
aquí tenim tota una sèrie d’actuacions que van en la idea
d’ampliacions i nous centres, que de qualque manera demostren
una mica el que volem des de la Conselleria d’Educació.

Mirau, aquí simplement no vos llegiré una cosa que és un
tostón, evidentment, però sí que jo vull posar de manifest que
nosaltres hem fet moltes actuacions des de què vàrem entrar a
la conselleria. He dit abans que l’IBISEC està fent una feina
important i simplement aquí ja tenim les actuacions que estam

fent ja a l’any 17, actuacions concretes i simplement les llegiré,
simplement una relació, no seré tan pesat de llegir-les totes.
Però simplement hi ha des l’Institut de Felanitx, retirada
d’amiant; Politècnic, retirada d’amiant; CEIP Llevant d’Inca,
tancament de porxo; Berenguer d’Anoia. És a dir, hi ha tota una
sèrie d’actuacions de l’any 17, algunes de les quals ja estan en
redacció..., estan licitades, hi ha tota una sèrie de centres
licitats, el CEIP Gabriel Comas, millora de l’accessibilitat;
Guillem Cifre de Colonya, implantació d’una cuina de
restauració; CEIP Son Ferrer, tot això està en execució. CEIP
Montaura, CEIP Montaura de Mancor, que de qualque manera
l’altre dia es va presentar una PNL. És evident que al marge...,
tampoc no tenim solar, ja ho dic concretament. Havia d’estar
prevista una actuació de 250.000 euros a l’actual centre, perquè
intentar donar resposta a les necessitats que en aquests
moments hi ha. Per tant, això ja està en procés de..., ja està
contractat. El Mossèn Alcover, millora de l’accessibilitat,
també està contractat. El CEIP de Gènova, millora de
l’accessibilitat.

En fi, tot això són coses que ja estan licitades o
contractades. Per tant, ja tenim per a això un valor de 10
milions d’euros. De llicència sol·licitada tenim des del CEIP
Costa i Llobera, ampliació del pati per exemple. I això suposa
que està en procés... i la llicència està sol·licitada a
l’ajuntament respectiu. Això suposa gairebé més d’un milió,
quasi 1.700.000 euros. Projectes acabats o en supervisió tenim
el de Son Servera, està en procés de supervisió el projecte. En
redacció tenim tota una sèrie de projectes. Tot això l’any 17, ho
dic perquè no llegiré evidentment perquè seria molt llarg, però
el que vull demostrar amb això, amb aquest paper, que realment
estam, la Conselleria d’Educació està fent, està implementant
una proposta jo diria seriosa, una proposta clara, que de
qualque manera intentam que tot això sigui una millora real de
l’educació, en tots els aspectes.

Per tant, nosaltres què volem? Nosaltres venim aquí
evidentment perquè volem fer la màxima transparència de
l’acció que fa la Conselleria d’Educació en tots els sentits. Per
això a nosaltres ens interessa i torn demanar la col·laboració de
tothom, dels grups parlamentaris, dels ajuntaments, consells
insulars, comunitat educativa. Perquè en definitiva l’educació
ha de ser una cosa de tots. Nosaltres advocam per un pacte
polític i social per l’educació. Els pactes no són coses generals,
també són coses generals evidentment, però són coses
concretes, i això és una cosa concreta, una cosa que segurament
no té la perspectiva ideològica que poden tenir altres qüestions.
Per tant, crec que és una qüestió de pragmatisme, és una
qüestió de tenir en compte quines són les necessitats, i aquesta
és una mica la nostra intenció.

Per tant, jo ara i aquí deman evidentment la màxima
col·laboració, perquè torn repetir fer un projecte educatiu és
teòricament fàcil, però el difícil sempre és l’execució. Nosaltres
tenim un Pla d’infraestructures emmarcat, torn repetir, dins un
plantejament global de política educativa i aquesta és una
qüestió torn repetir, que pensam que tots hi podem col·laborar
i nosaltres com a Conselleria d’Educació, als grups
parlamentaris ara i aquí, demanam tota la col·laboració per fer
possible una millora d’aquest pla, però sempre sabent una mica
en quin escenari ens movem econòmic, i ja ens agradaria l’any
18 tenir uns pressuposts d’educació, amb una millora real del
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finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Jo
crec que és una necessitat i ens ho mereixem, després d’anys i
panys de tenir un finançament que no és l’adequat a les nostres
necessitats.

Per tant, jo Sra. President, de moment acab, crec que no
m’he passat massa, cada dia parlaré menys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller per la seva exposició. Ara
procedeix a la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions. Per la qual cosa es
demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o
podem continuar?

Molt bé idò podem continuar. I per tal de formular
preguntes o observacions procedeix ara la intervenció dels
grups parlamentaris.

El conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada un dels portaveus. Molt bé idò
contestarà globalment.

I pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada
Sra. Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. En primer
lloc, volem agrair la compareixença del conseller d’Educació
en aquesta Comissió d’Educació, així com als membres de la
seva conselleria, la part de la conselleria que l’acompanyen.
Però també li hem de dir que agraïm la compareixença, però
que és una compareixença que ha demanat el Partit Popular i
altres grups parlamentaris. 

Per tant, és un mecanisme de transparència, però
evidentment perquè se li ha demanat la compareixença perquè
expliqui aquest Pla d’infraestructures. Nosaltres consideram
que per a un govern que ha de dialogar, hagués estat més
correcta que hagués estat per part del Govern que hagués
demanat aquesta compareixença. Per tant, pensam que arriba
tard i malament. Pensam que arriba tard, fa tres mesos que
vostè ha presentat aquest Pla d’infraestructures en premsa, fa
tres mesos que el presenta als grups del pacte, menys al grup de
l’oposició principal, que és el Partit Popular, a qui no li ha
presentat fins ara. L’ha presentat al Consell Escolar, l’ha
presentat pels pobles, però no ha vengut aquí en el Parlament,
que, en definitiva, és on s’aproven els pressuposts, que no són
flexibles, que tenen unes partides concretes que vostè ha
d’emprar per desplegar aquest pla. 

Per tant, ens hauria agradat que aquest pla s’hagués
presentat aquí, s’hagués consensuat amb els grups
parlamentaris. I més si diu que no és un pla aïllat, sinó que
forma part d’una estratègia global a nivell educatiu i
consideram que en aquest cas se’ns hauria d’haver tengut en
compte. Per això nosaltres hem demanat aquesta

compareixença i sobretot centrada en els terminis que vostè
estableix en aquest Pla d’infraestructures.

Li he de dir que ens sembla correcte que posi 19 milions
d’euros en el 2017, o 17 milions d’euros en el 2018, no li direm
que no sigui correcte, però, és clar, que deixi 72,2 milions
d’euros per al període 2019-2023, on se suposa, ja li ho vaig
dir dimarts, que hi haurà altres governs, esperem que així sigui,
i que hi hagi altres consellers i altres mecanismes de gestió,
evidentment no ens sembla el més adequat.

I a més, si tenim en compte que la majoria d’actuacions que
vostè desplega corresponen a un préstec concedit pel Banc
Europeu d’Inversions, gràcies a la credibilitat que va
aconseguir el Partit Popular l’anterior legislatura i per això va
aconseguir la signatura d’aquest préstec, 27,7 milions d’euros,
li he de dir també que les gràfiques que vostè ens ha mostrat
ens semblen almanco una mica tendencioses.

De totes maneres li faré les observacions concretes, per
centrar la meva intervenció, perquè jo no dispòs de temps
il·limitat, jo només tenc deu minuts. I quant als criteris, li diré:
en primer lloc, el criteri de necessitat d’escolarització i de
ràtios ens sembla lògic, perquè, a més, els sindicats i la
comunitat educativa denuncien que no acompleix les ràtios, per
tant, és lògic que ho posàs com a primer criteri. Però realment
pensam que no serveix de res, perquè si, per exemple, que
l’altre dia jo li vagi fer una pregunta en el plenari, tenim el
municipi de Santanyí que espera més de 100 escolaritzacions,
que els serveis socials avisen, i vostè deixa les necessitats
d’infraestructures per a l’any 2019, si aquest és el primer
criteri, idò que baje Dios y lo vea, ens sembla que tampoc no
és que s’apliqui el més correcte.

El segon criteri és el de les aules modulars. També seria
lògic, si tenim en compte que té 108,5 aules modulars, bastants
més que l’anterior legislatura. Però també pensam que no
serveix de res; per exemple, a Montuïri, que vostè ha dit abans
que s’ha aprovat una PNL, precisament és perquè té aules
modulars que estan o han estat en un estat bastant defectuós,
que s’ha fet qualque millora però segueixen les aules modulars,
és ver, i vostè les deixa per a l’any 2019. Nosaltres vàrem
signar un protocol, vostè signa protocols i els protocols són per
complir; compleixi el protocol que vàrem signar nosaltres l’any
2015 i no esperi que la propera legislatura es llevin les aules
modulars a Montuïri.

El criteri de deficiències estructurals que puguin afectar la
seguretat, vostè el posa en tercer lloc. Ens pareix una temeritat,
perquè si les deficiències estructurals poden afectar la seguretat
de les persones hauria d’estar en primer lloc, pensam nosaltres,
però tampoc no és molt fiable, perquè si dins el 2017 -nosaltres
hem mirat una mica la suma d’actuacions- només hi ha quatre
actuacions que es considerin amb un criteri 3, sumen no arriba
a 1 milió d’euros -127.000, 500.000, 445.000, 295.000-, són
les que tenen criteri 3 per temes de seguretat, però realment
aquest criteri tampoc no pensam que s’hagi aplicat amb molta
fiabilitat. 

I després la majoria de criteris que s’han aplicat a la taula
que desplega aquest pla d’infraestructures el que tenen en
compte és el finançament extern: finançament d’ajuntaments,

 



630 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 41 / 9 de març de 2017 

finançament del FEDER, finançament del préstec BEI
europeu... Per tant a nosaltres ens agradaria saber quina part en
concret aporten vostès com a pacte, econòmicament, en aquest
desplegament d’infraestructures; si les aportacions es fan pels
ajuntaments i es fan pel finançament, què aporten vostès, si és
que hi ha fons propis. Ens agradaria una mica més d’explicació
de quina part són aquests fons propis.

Si repassam per illes, a Eivissa jo li diré que textualment el
que ha comentat la comunitat educativa a Eivissa és que
Educació ven fum perquè els nous centres educatius els paguen
els ajuntaments -més del que li deia-; el CEIP de Santa Eulària,
el CEIP de Cala d’en Bou, els paguen l’Ajuntament de Santa
Eulària i l’Ajuntament de Sant Josep. L’Escola d’Hoteleria i
l’Escola Oficial d’Idiomes, ho ha dit vostè, les finançarà el
consell insular. A Vila, com que no té finançament extern, no
es farà cap actuació, de moment. Per tant quin centre pensen fer
a Eivissa? Han fet cap centre aquests dos anys a Eivissa?, cap.
Hi pensa fer qualque centre aquests dos anys que queden?,
pareix que tampoc cap. Ens agradaria també una mica
d’explicació. Mala planificació pensam que hi ha amb els
barracons també a Eivissa, perquè també es denuncia que n’hi
ha més que mai, voldríem saber el perquè. I no es preveuen
eliminar les barreres arquitectòniques a Sant Joan, ni les
tanques del CEIP de Labritja, ni l’ampliació de la biblioteca del
CEIP Balanzat, ni el menjador escolar a Sant Joan, que és
l’únic municipi que no té menjador escolar. També voldríem
saber..., les coses que es projecten ens pareixen molt bé, però
aquestes demandes concretes això és la realitat; un pla es teòric,
la realitat és això, no és el pla la realitat. Això és el que demana
la gent.

A Formentera li he de dir que, com que diu que el pla és
viu, estaria bé que adequassin una mica les gràfiques dels
nuclis. Vàrem veure que hi havia hagut qualque incongruència
en els nuclis de població que se situaven entre Formentera i
Eivissa, i li he de dir que vostè ha parlat del centre educatiu de
Formentera, però he notat a faltar també que digués que hi
havia un pla plurianual que se li va deixar aprovat l’anterior
legislatura. També estaria bé -sí- que digués que hi va haver un
pla plurianual aprovat que començava el 2015 i que es desplega
durant aquests anys; per tant seria el més correcte dir que és
una actuació continuista d’una feina que ja es va iniciar
anteriorment.

A Menorca..., a Menorca el que li he de dir és que, bé, poca
cosa, els seus mateixos diputats li ho varen dir fa poc. Vostè va
comparèixer no fa molt per explicar per què no s’havien fet
inversions a Menorca. Hi havia uns temes de calefacció; hi
havia una falta de coberta a l’institut Pasqual Calbó, que eren
300.000 euros, i tampoc no s’ha fet; faltava l’ampliació de
l’institut Ramis i Ramis que està prevista per a l’any 2019, i
també li demana la comunitat educativa a veure per què no es
fa abans. Per tant volíem saber per què hi ha aquesta (...) de
l’atenció, fins i tot més agreujada en el cas de Menorca que a
les altres illes.

I a Mallorca pensam, i voldríem també que ens explicàs per
què no contempla la demanda de molts de centres que se li
demanen com a urgents. De fet hi ha aproximadament devuit
centres: Binissalem, Cala Rajada, Calvià...; a Palma hi ha
diferents centres, incloent S’Aranjassa i Son Ferriol; Porreres,

també se li està demanant urgentment i l’actuació també està
demorada a l’any 2019; Puigpunyent, Sineu... Pensam que en
general hi ha molts de municipis que no han estat escoltats.
Vostè diu que s’ha reunit amb 44..., bé, ha dit 44 reunions, no
sé si són 44 municipis o 44 reunions o municipis, perquè hi ha
vint i busques de municipis amb els quals no s’ha reunit a
l’hora d’elaborar aquest pla d’infraestructures. Quins criteris ha
seguit per reunir-se amb uns municipis i per què altres han
quedat sense reunió d’aquesta conselleria.

I després em preocupa, perquè vostè ho ha esmentat i jo no
ho tenia, però sí li ho diré, ens preocupa que no es facin
prioritats polítiques a l’hora d’elaborar aquest pla, i li diré per
què. El municipi de Campos, que vostè l’ha anomenat, estava
inclòs dins el préstec vell -ho sap vostè i ho sé jo, perquè el
préstec vell va començar l’anterior legislatura- i resulta que
s’ha modificat aquest préstec vell, i s’ha modificat i s’han
inclòs altres actuacions, per exemple Santa Maria i altres que
supòs que han inclòs, que jo no vull dir que no siguin
prioritaris, però m’agradaria saber en base a quin criteri s’ha
exclòs una actuació que tècnicament s’havia inclòs, com era el
municipi de Campos, i em preocupa i voldria unes explicacions
tècniques, completes, perquè no ens quedi el dubte que hi ha
hagut una priorització de tipus polític.

Després, Son Macià; també ho ha explicat. També seria
correcte que digués que..., vostè ha dit que s’ha aprovat per
Consell de Govern; jo li dic que es va aprovar per Consell de
Govern el desplaçament dels nins; jo li he de dir que també és
una actuació que se li va deixar en marxa, amb la tramitació
feta i el conveni..., sí, i el conveni amb la comunitat educativa
per traslladar els nins a Manacor. Sí, li ho he de dir perquè
estava jo..., ho record perfectament i ho pot parlar amb els
tècnics que hi havia, i es va deixar tot fermat perquè es pogués
desenvolupar aquesta actuació. Per tant seria mínimament
respectuós que també digués aquelles coses que són continuïtat,
i que no només s’atribuís totes les actuacions en
infraestructures que estan fent aquesta legislatura.

Ens agradaria, per altra banda, que hi hagués un poc més
d’agilitat en l’eliminació del fibrociment i de reforma de
cobertes, perquè estava també inclòs dins el préstec vell que es
va iniciar l’anterior legislatura; per tant, si el full de ruta s’està
allargant o no s’està complint, ens agradaria saber per què,
perquè estava previst, a més tenint en compte que hi ha
actuacions que s’han de fer a l’estiu, quan no hi ha escola. Això
també ho sabem, però de fet s’estan allargant i pensam que
indegudament... 

Sí, ja vaig acabant, Sra. Presidenta. Nosaltres no tenim el
temps que volem per poder parlar, però bé, li faré una reflexió,
i és que si diu vostè que les inversions no són rígides jo li dic
que depenen d’un pressupost que ha d’aprovar aquest
parlament i aquests grups parlamentaris; per tant tengui’ls en
compte a l’hora de desplegar si ha d’anar movent o modificant
aquest pla; que també tengui en compte, si vol un model de
finançament, que això requereix l’aprovació d’uns pressuposts
estatals. 

I una darrera reflexió: nosaltres com a grup parlamentari
consideram que és un pla insubstancial, que està buit de
contingut; que a més el va presentar amb unes raons polítiques
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el mes de desembre, perquè no havia fet cap pla fins llavors,
perquè els mateixos socis del pacte li varen dir que li posarien
una esmena al pressupost de l’IBISEC i per això a corre-cuita
es va haver d’elaborar un pla, i per tant, en definitiva, ha quedat
un pla que és un paper banyat, perquè hi ha actuacions que ja
venien de l’anterior legislatura, la resta vénen finançades per
Europa o pels municipis, i tota la resta són promeses de cara a
posteriors legislatures. Així que ens agradaria que ens concretàs
un poc més quins fons dedica vostè i per quines actuacions
concretes, que no venguin d’altres legislatures ni es trobin
tramitades, ha apostat vostè directament.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara té la paraula el diputat
Salvador Aguilera, de Podem Illes Balears, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com sempre agraïm al Sr.
Conseller i al seu equip la presència una tarda més de dijous al
Parlament per informar-nos i, en aquest cas, parlar del Pla
d’infraestructures. Les casualitats de la vida: avui se celebra a
nivell estatal una vaga d’educació i un sens fi de manifestacions
per demanar, entre altres coses, la derogació de la LOMQE, el
no a les retallades, major dotació per a les nostres escoles, etc.,
etc. Per tant avui li feim present aquesta qüestió.

També avui vostè és aquí, a part de la sol·licitud per part de
diferents grups parlamentaris, per un mandat d’aquesta
comissió. El setembre de 2015 es va aprovar per unanimitat,
crec recordar, una proposició no de llei que va presentar el
PSOE per fer aquest pla d’infraestructures. Ha trigat disset
mesos a arribar aquest pla en aquest parlament, per tant sabem
l’esforç, però ha trigat disset mesos a arribar aquest pla, ho torn
repetir.

També comentar-li com ha fet justament la Sra. Riera, ex-
consellera, que és molt interessant de trobar-nos en una mateixa
comissió l’actual conseller i l’anterior consellera, en aquesta
dialèctica de com estaven les coses. Bé, ara justament no hi és,
després m’hi referiré.

Comentar també sobre aquest Pla d’infraestructures, és obvi
que és un document important per a tothom, no només per al
Govern, sinó per a tota la comunitat educativa i que nosaltres
vàrem tenir una part de participació. També fer-li present al
conseller que, com vàrem quedar en el seu moment, ens
reunirem periòdicament per revisar aquest document. 

A més a més, li faig directament una pregunta, s’ha reunit
o li han fet arribar el Partit Popular, Ciutadans i El Pi alguna
proposta per complementar o millorar aquest pla?

També li faig una altra pregunta, li han fet arribar altres
organitzacions, plataformes, sindicats, etc, alguna proposta i
han estat incorporades? Ho dic perquè en aquest sentit
justament, com comentava la Sra. Riera, la setmana passada
vàrem presentar una proposició no de llei per a la reforma i

ampliació del CEIP Joan Mas i Verd a Montuïri. I d’altra banda
la construcció d’un nou centre educatiu a Mancor. Per tant,
sabem perfectament que aquest llistat, que vostè ha intentat
resumir o fer alguna pinzellada de tota la feina que té la seva
conselleria per davant. I bé, ha intentat fer..., bé jo voldria que
em contestés respecte d’això.

També no personalment des de Podem, la meva persona
durant molts de moments tant en aquesta comissió com en el
ple, li he fet preguntes sobre el Pla d’infraestructures, sobre
barracons, sobre determinades qüestions. Faig present per
exemple la meva participació en la defensa de l’esmena a la
totalitat que feia abans la Sra. Riera. I bé, aquest document és
molt important, vostè hi ha fet referència i voldria recordar a
tots els presents, i que consti en el Diari de Sessions, que
aquest document, a més a més d’ajudar a planificar a aquesta
conselleria i a la pròxima conselleria sigui vostè, o un altre
partit, tota la tasca que s’ha de fer, és un document que la
comunitat pot exigir a la conselleria i, a més a més, la
transparència. Per tant, entenem que és fonamental aquest
document per tenir una educació i unes infraestructures de
qualitat.

Aprofito també per fer-li present que justament avui la
meva companya Laura Camargo i jo hem presentat justament
tres proposicions no de llei referents al món de l’educació i una
d’igualtat i, sobretot, una que m’agradaria comentar, la que fa
referència als menjadors. Molt ràpidament li demanaria la
pregunta següent: quants menjadors nous tindrem en els
pròxims anys? Ja en el seu moment defensarem aquesta
proposició no de llei.

I també l’altra proposició no de llei que hem presentat a
l’impuls de l’escola pública, bé, nosaltres, i vostè ho sap
perfectament, i avui com sempre porto una dessuadora
demanant o fent present l’escola pública, realment aquest
Govern aposta per tenir noves infraestructures públiques a les
nostres illes? És una qüestió que deix aquí i després hi faré
referència.

També, i enllaçant ja directament, com tot el tema de les
infraestructures, la Sra. Riera ha fet referència a una
problemàtica que coneix vostè perfectament, que és la
d’Eivissa i en certa mesura Formentera, per tant, no li faré més
preguntes perquè ja vostè ha intentat informar sobre la situació
de determinats centres educatius. Però el que des de Podem no
acceptem és que digui que la població de Balears continua
disminuint, sí, sobretot la planificació, bé jo ho entès això. Bé,
això és una qüestió..., ho he entès malament, d’acord, però
sobretot ho dic perquè ja ho hem comentat moltes vegades des
d’aquesta cadira i al faristol del Parlament que, en el cas
d’Eivissa i Formentera, la població s’ha incrementat d’una
forma brutal i, per tant, estem sense escoles, sense centres
educatius, sense instituts, instituts de formació professional,
sense escoletes, i per tant, és apressant la construcció de nous
centres.

Continuo amb el tema.., amb aquesta reflexió, ens han fet
arribar concretament que per al pròxim curs hi haurà... o
almenys el Govern té la intenció d’instal·lar nous barracons al
CP Ses Comes de Portocristo. Ho pot confirmar el Sr.
Conseller o el Sr. Morante?
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També en noves infraestructures i per a Podem és molt
important també i sabem perfectament que des del Partit
Socialista ho és, però encara no hem vist cap fet, és sobre
l’etapa 0-3. La meva pregunta concreta és: pensa construir
alguna escoleta més a les nostres illes?

Més qüestions importants, i totes relacionades amb
infraestructures, i també havia fet jo un primer llistat de
qüestions que li volia transmetre, després faré referència a
coses que vostè ha comentat. Ens preocupa, i també s’ha
comentat i segurament ho comentaran, que la falta
d’infraestructures a les nostres illes provoca any rera any
increment de ràtios i, per tant, com s’ha manifestat ara, i ho
torn repetir, s’incompleix l’acord firmat amb els sindicats sobre
el tema d’infantil, on realment exposava que eren 20 alumnes
per centre en el cas d’Eivissa i a molts de municipis d’aquí de
Mallorca, aquestes ràtios no s’acompleixen. I a més a més, ens
preocupa, com va decidir l’Assemblea de Docents la passada
setmana, i llegeixo textualment: “l’Assemblea de Docents
denunciarà a la Conselleria d’Educació davant Inspecció de
Treball per les ràtios il·legals.” La meva qüestió és: què farà
davant d’aquesta proposta o aquesta iniciativa per part de
l’Assemblea de Docents?

Continuo, ja hi ha qüestions que s’han comentat, i ara
perdoni una mica el caos, però al final és molt complicat seguir
un ordre quan s’han dit moltes coses. Vostè ha dit i em sembla
que és una qüestió que també la resta de partits polítics que
som aquí, compartim la falta de finançament. Jo entenc
perfectament que es faci el que es pot, per dir-ho així, encara
que per a Podem sí que es pot, però sobretot la defensa que ha
fet la Sra. Riera sobre la construcció futura i que havien deixat
coses pendents, doncs bé, jo sincerament li demano a la Sra.
Riera, que avui és la portaveu del Partit Popular, que demani
més doblers, més finançament al seu partit a Madrid. Visto lo
visto, que últimament aquest matí he recordat als seus
companys que ens han tombat la famosa tarifa plana sobre els
vols, doncs igual, ens trobam amb la mateixa història, no
donaré més números, però és una vergonya que ens trobem amb
la mateixa qüestió: Balears 108 barracons, Extremadura 0. I
podria continuar amb aquesta qüestió, que ja no vull ser
repetitiu.

Sobre això també, i segurament que al Sr. Conseller no li
agradarà, ni tampoc a la Sra. Riera, però bé, és la meva intenció
posar de manifest la falta, i denunciar sobretot: quins doblers
s’invertiran enguany en infraestructures? Segons la previsió i
el que ens ha comentat el Sr. Conseller, seran 19,5 milions,
19,5 milions sobre un total de 882 milions d’euros que és el
pressupost d’Educació, això suposa un 2,21% del pressupost,
torn repetir, un 2,21%. Pensa realment aquesta conselleria que
aquesta quantitat és realment la necessària per tenir unes
infraestructures de qualitat? Ja no dic quan hem vist els 1,03
milions del 2012 o els 2,3 milions d’euros que el Partit Popular
en el seu moment amb totes les retallades va destinar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant Sr. Diputat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí ja acabo i després deixaré la resta per al segon torn. Una
qüestió que també ha comentat la Sra. Riera, i avui també ho
faig present i sobretot especialment des d’Eivissa, que no pot
ser, Sr. Conseller, però és clar, em tornarà a dir la falta de
finançament, que a Eivissa a totes les noves construccions
siguin els ajuntaments i el consell el que li tregui les castanyes.
Per tant, quan veiem que en aquest cas el Consell de Mallorca
destina més de 40 milions d’euros en fer una autopista a
Campos de 8 quilòmetres i no hi ha sous per a la construcció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant Sr. Aguilera per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la dipu... ah!,
perdó, perdó, sí, sí, MÉS per Mallorca. Més per Mallorca, té la
paraula la diputada Bel Busquets, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja s’han esmentat
moltes coses, en les sessions del plenari el conseller quan li fan
preguntes d’educació, també passa amb la Sra. Consellera de
Sanitat, sempre fan referència... no vull fer referència al passat,
perquè volen mantenir una actitud molt ponderada i molt
adequada, etc., però s’ha de fer referència al passat, sobretot
després de sentir segons quines intervencions que es fan aquí,
cara alta, amb un cert..., amb un punt elevat de cinisme i que
sembla que la legislatura passada va ser una legislatura plàcida
i tranquil·la i molt compromesa amb l’educació, quan molts
dels que som aquí recordam que no va ser així, que va ser una
legislatura de la persecució en tots els sentits cap a la comunitat
educativa.

Si tot allò hagués estat aquests móns fantàstics que ens han
descrit fins ara, crec que la ciutadania, que és intel·ligent,
hagués votat continuisme i per tant, ara no tendríem pacte de
progrés, però la ciutadania és intel·ligent, claríssimament, i va
votar un canvi.

I jo sí que vull fer referència al passat, jo sí que vull dir que
en tres anys de legislatura Bauzá es varen invertir 8 milions en
infraestructures i que, en canvi, en dos exercicis pressupostaris
de govern pel canvi es preveuen invertir fins a 30 milions per
reformar centres, parlam del 2016 i del 2017, que ja han
començat, per reformar centres, per construir-ne de nous, per
millorar-ne l’accessibilitat i per treure el fibrociment.

Aquest govern, pel que sabem, no firma convenis, sinó que
fa obres; no fa promeses, sinó que actua. Ara bé, el Partit
Popular sembla que a partir d’ara pretén que la Conselleria
d’Educació es converteixi en Fomento de Construcciones y
Contratas, per tant, que es posi... que no faci res més que posar-
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se a construir, a reformar i a desfer els bunyols que va fer i
l’abandonament en què va deixar els centres el Govern Bauzá.

Aquest pla d’infraestructures és un compromís en inversions
educatives, amb recursos i amb planificació i planificar vol dir
prioritzar i vol dir fer calendari i vol dir comprometre’s. 

Hi ha hagut una queixa pels companys de Podem que...
disset mesos per arribar a un pla. No és cert que un pla es va fer
en un mes o en quatre dies. Dins un pla segur que hi ha hagut
un diagnòstic i això necessita mesos, fer entrevistes i reunir-se
amb els batlles i batllesses dels diferents llocs, també hi ha
hagut reunions amb els consells insulars... Fer aquest
diagnòstic, fer-lo de manera rigorosa i després actuar i després
avaluar, que és allò que sempre es fa en un pla, necessita temps.
Per tant, tal vegada d’hem trobat llarg, però hi havia qüestions
de màxima importància i el pla d’infraestructures ha arribat
quan havia d’arribar.

Sabem que des de l’any 2001 no se n’havia fet cap, de pla,
i han passat diversos governs, però ara que el tenim i ara que és
públic..., a més a més, podem estar contents perquè se li pot fer
oposició, o sigui que això que ha dit el conseller, que ha fet la
metàfora de l’streptease és així, una vegada que et despulles,
et poden fer les crítiques.

I per tant, també estam tots i totes temptats aquí a fer, a dir
allò que... els errors que li veim, una vegada que l’hem
despullat, o sigui, quines són les infraestructures necessàries a
les diferents illes, als diferents pobles i a les diferents ciutats.
I, de fet, els grups polítics també tenim contacte, més o menys
contacte, depenent de la implicació que tenim als diferents
pobles i ciutats, de saber quines són aquestes necessitats. 

La nostra feina com a diputats és controlar o donar suport
al Govern, però n’hi ha que fan control per esbucar i n’hi ha
que fem control per ajudar a millorar, per tant..., dependent
d’on ens toca ser, ara... tenc la sort de ser al lloc de donar
suport, de controlar per donar suport i per ajudar a millorar. Per
tant, com he dit els diputats tenim coneixença també de les
diferents necessitats que hi ha arreu de la geografia i també
tenim coneixença i contacte del paper que han de fer els
ajuntaments, els consells, etc. És molt fàcil agafar el pla i anar
a veure, sobretot on governen els nostres, a veure si ens toca
escola o no ens toca escola i si no ens toca escola la demanam,
o si no governen els nostres la demanam per punyir o per posar
en entredit els que governen ara. Això és una feina fàcil,
senzilla i podríem ara omplir de PNL aquesta comissió i
demanar tots els centres que no es faran ara o que s’han de
posposar per a l’any que ve o per a l’altre. Crec que això no és
feina rigorosa.

Però jo també he pres contacte amb les regidories i amb les
batllies que tenim repartides arreu i hi ha unes necessitats, n’hi
ha que estan previstes, ara toca el moment de veure..., estan
previstes i veure com s’efectuaran, per tant, aquesta feina de
control per veure que es vagi desenvolupant el pla, però també
hi ha moltes d’enhorabones per aquelles actuacions que ja
s’han fet, les millores en eliminació de barreres
arquitectòniques o les millores en la..., perdó, en l’accessibilitat
o en la seguretat als centres, millores que a l’anterior legislatura
no s’havien fet, perquè ja dic que amb 8 milions d’euros

almanco en tres anys que és un poc el que... dades que tenia, no
s’han pogut dur a terme.

Ara bé, també és vera que aquest pla és un pla que està molt
centrat en la secundària... en l’educació obligatòria, perquè és
de màxima necessitat, s’ha de prioritzar i en aquest moment
s’ha prioritzat l’educació obligatòria, però una de les qüestions
que jo volia plantejar és que, com bé heu dit, no és un pla
estable, perdó, estable, no és un pla rígid i tancat, sinó que es
podrà anar revisant. Per tant, sí que parlar de quins seran els
mecanismes de revisió i d’avaluació, com podem participar-hi
els partits polítics, els grups parlamentaris per fer aquesta
avaluació i revisió.

I per una altra banda també, si... la confiança en el fet que
hi hagi un canvi al model de finançament de l’Estat, sobretot
després de les darreres notícies d’aquesta setmana horribilis
que hem tengut, tal vegada és poca, no vol dir que per manca
de confiança deixem de treballar i d’exigir i de lluitar per un
millor finançament, però si les qüestions poden desenvolupar-
se d’una manera més àgil també vull posar damunt la taula que
hi ha l’educació postobligatòria, i en aquest cas voldria referir-
me a la formació professional que als pressupostos d’enguany
té 300.000 euros en millora a les dotacions dels centres, però
que també es necessita construir nous centres o construir noves
infraestructures dins els mateixos centres per donar resposta a
les diferents branques de Formació Professional que es puguin
anar desenvolupant.

Res més pel moment. Moltes gràcies, per la presentació i
moltes gràcies per deixar-nos participar en el desenvolupament. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara sí, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula
la diputada Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, volem agrair que hagi vengut una vegada més, vostè
i el seu equip.

Jo com la Sra. Busquets, que deia que està a l’oposició o
donant suport al Govern, nosaltres som un partit que sí que som
a l’oposició, que volem controlar, però volem donar suport si
hi ha bones accions i no volem... la nostra idea no és esbucar
res, simplement si consideram que una cosa la podem criticar
és perquè la volem intentar millorar; és la feina que feim i no
esbucar per esbucar. I amb això què li vull dir? Li vull donar
l’enhorabona per aquest pla, perquè és cert que ha arribat tard
però és un pla que era molt necessari per a les infraestructures
educatives de les nostres illes. Evidentment per ventura no és
el pla... el millor que nosaltres consideram, hi podria haver
altres prioritats, però també és cert que els tècnics..., és una
gran part, que és la majoria, vull dir, més que la part política,
són mancances que els tècnics són els que miren i donen suport.
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Tots som conscients que hi ha moltes necessitats en tema
d’infraestructures educatives, que tenim un finançament que
tenim el que tenim i no és el millor, i des d’aquí evidentment,
sense ser un partit que fóssim a Madrid, agrairia tant al Govern
de Madrid com als partits que són a l’oposició allà que lluitin,
evidentment, per un millor finançament per a les nostres illes,
i consider, com he dit, que era un pla molt necessari i que no és
tancat, com també s’ha dit, i per tant pot sofrir canvis, i sobretot
quan no parlam..., com també s’ha explicat, que a vegades no
tenim els solars que ens agradaria tenir per començar les
infraestructures, i per tant els doblers es poden anar desplaçant
a altres llocs.

Però sí que m’agradaria fer-li un parell de preguntes
concretes que nosaltres des d’El Pi hem anat defensant. En
principi el centre de tecnificació esportiva té cinc aules
modulars i està prevista l’eliminació d’aquestes aules per a
l’any 2018; m’agradaria saber quan començaran les obres de
l’aulari nou. Som conscients que a una pregunta... es varen
anunciar dins el 2016 800.000 euros per a aquest aulari; com
deia som conscient que em pareix que és la Conselleria
d’Esports que farà la inversió, perquè a una pregunta que li va
fer el nostre portaveu, en Jaume Font, a la presidenta, li va dir
que per al 2017 feien comptes començar l’aulari, però que
l’IBISEC seria l’encarregat de fer el projecte. M’agradaria
saber com està aquest tema, si les llicències d’activitat que no
hi havia ja estan sol·licitades i així poder fer les obres allà dins.

Per altra part en el pressupost de 2017 vàrem demanar
l’eliminació, a través d’una esmena, de les barreres
arquitectòniques del CEPA Pitiüses; veim que no surt dins el
pla, ni en el 17 ni... en el 2018 ni en el 2019, si no ho he vist
malament; i també vàrem demanar l’ampliació del CEIP de
Costitx, que tampoc no ens varen acceptar l’esmena, i tampoc
veig que no està prevista. Respecte de Ses Salines, sí que hi
havia una esmena per a la nova escoleta 0-3 i un gimnàs nou;
veim que en aquest pla es contemplen 200.000 euros per al
gimnàs, però ens agradaria saber com està el tema de l’escoleta,
que en principi pensam que hi havia el projecte per a
l’ampliació o per a la construcció d’aquesta nova escoleta.
Respecte de Porreres, jo li anava a dir que era una de les
peticions que vàrem presentar esmenes en els pressuposts, i la
Sra. Riera ha dit que fins al 2019 no s’executaria; a mi en el pla
m’ha semblat veure que hi havia 350.000 euros destinats el
2017 per a aquesta ampliació, i per tant li anava a donar
l’enhorabona. 

Després sí que també a peticions d’Artà, Can Picafort, Sant
Josep de Sa Talaia... que es varen fer des d’El Pi, suposam que
eren peticions raonables perquè les prioritats en el pla així ho
demostren, que estan dins el Pla d’infraestructures. A Santanyí
sí que es varen acceptar dues esmenes, una de reforma del Blai
Bonet de 200.000 euros, i una de 300.000 euros per eliminar...
“daixones” prefabricades, aules prefabricades, i veim que
només hi ha la reforma dels 200.000 euros; l’altra no surt. Bé,
al revés, surt per al 2019 el Blai Bonet, i m’agradaria saber el
perquè d’aquest canvi d’un pressupost que està aprovat per a
enguany.

Respecte de Caimari i Campos, jo Campos... vostè dimarts
-em pareix que així ho va dir-, “em contenc”; no sé si avui es
contendrà a contestar al respecte, però ja ho contestarà vostè.

Respecte de Caimari, amb les urgències que hi ha, igual que la
de Campos, que són dues escoles que s’han posat molt damunt
la taula, que s’han mobilitzat molt, he vist que a Caimari no hi
ha cap actuació fins a l’any 2019; vostè ha dit que no tenien
solar, però m’agradaria saber si la urgència, si es fan més ràpid
tots els tràmits per poder tenir un solar i davant la urgència
d’aquesta escola, si hi hauria possibilitat també d’avançar
l’actuació a l’escola de Caimari.

Jo ja contest ara al Sr. Aguilera, que ha demanat si des del
Grup Parlamentari d’El Pi havíem fet propostes a aquest pla.
Nosaltres no hem fet propostes a aquest pla, les propostes que
nosaltres feim o les sol·licituds que hem fet és a través dels
pressuposts, amb les millores...; no hi havia el Pla
d’infraestructures quan vàrem presentar les esmenes, però el
que sí farem serà un seguiment d’aquest pla, i evidentment si
nosaltres en qualsevol moment consideram que hi ha una
prioritat a qualsevol centre que ens arribi de les Illes ho
tornarem presentar en forma d’esmena als pressupostos, o no
tenim cap problema a fer-ho arribar al conseller, perquè
esperam que sigui un pla, com dic, obert i que s’hi puguin fer
modificacions.

I per acabar només vull dir que respecte del fet que sigui un
pla a llarg termini, que sigui fins a l’any 23, crec que és positiu,
perquè es miren les necessitats que amb el finançament que
tenim no es poden dur a l’abast durant aquests anys que queden
de legislatura, i independentment del partit que pugui governar
crec que és molt important que vagi en aquestes línies de
millorar les infraestructures educatives de les nostres illes.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Conseller, Sr. Director general i altre personal de la conselleria,
per ser aquí, i el primer que els he de dir és que evidentment la
valoració que fem que existeixi un pla d’infraestructures
educatives és totalment positiva. Això és el primer punt i s’hi
ha de fer molt d’èmfasi perquè és una eina de bon govern, és
una eina de bon govern, és una eina que ens acosta als països
on es fa política de forma seriosa i no es fa una política caciquil
a base de..., doncs això que deia la Sra. Busquets, dels pobles
en què governo, dels pobles en què governa l’altre... És una
eina de bon govern i també és una eina per als grups
parlamentaris que d’alguna manera fem d’interfície entre la
població i el Govern, doncs bé, d’explicar a la gent per què hi
ha coses que no es poden fer, doncs perquè n’hi ha d’altres de
prioritàries, i evidentment això només es pot fer si es té una
visió global.

A més a més també és molt important perquè jo (...) sap que
fa anys que d’una forma o altra estic en aquests temes de la
política educativa, normalment quan els centres tenen un
problema d’infraestructura, o les famílies es queixen d’aquest
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problema d’infraestructura, normalment sempre la gent et diu:
“No, això ho vam comunicar a l’IBISEC, però com que no
sabem...”, és a dir, sempre hi havia la idea que això quedava en
uns llimbs i que no se sabia ben bé..., no hi havia una resposta
clara de si allò es faria, quan es faria, i per tant vostès amb
aquest pla estan donant resposta a aquesta indefinició. És a dir,
ara els centres poden..., se’ls pot dir: “Doncs miri, això no es
farà fins al 2018", “això no es farà fins al 2019", o simplement
dir: “Mira, això de moment no tenim data perquè es faci perquè
hi ha altres coses que són prioritàries”, i si algú vol consultar-
ho idò ho pot mirar aquí i pot veure que quan a la gent se li diu
que no es pot fer perquè hi ha altres coses prioritàries, doncs
pot ser discutible el criteri però realment hi ha hagut una feina
prèvia. Jo crec que això ajuda també a dignificar la política, en
el sentit que és tan fàcil criticar els polítics, dir “no, és que
demanem coses i no sabem mai si es faran, si no es faran”.
Doncs bé, si es fes en tots els àmbits crec que realment la gent
estaria més tranquil·la i veuria que en aquest cas des de la
política s’està fent una feina rigorosa per donar resposta a les
necessitats. 

És obvi també, com s’ha dit, que aquesta és una mesura
valenta, perquè evidentment quan vostè aquí diu el que es farà
i quan es farà també està dient el que es farà més tard o no es
farà, o encara no està previst fer, i per tant a mi la metàfora de
l’striptease em sembla molt adequada i per això dic que és una
mesura valenta. 

La veritat és que he trobat molt còmic que la persona que el
va precedir en el càrrec digui que arriba tard, no?, quan,
evidentment, el govern anterior va tenir tota la legislatura per
fer-lo i ara com que s’ha presentat en tres mesos, doncs, arriba
tard. Bé, idò escolti, benvingut sigui, almenys ha arribat. Per
tant, reiter, com començava, la meva valoració positiva i, per
tant, també l’enhorabona per aquesta feina. 

Abans d’entrar sobre aspectes concrets, que crec que
tampoc no és exactament l’objectiu d’aquesta compareixença,
vull insistir també que, en congruència amb aquesta valoració
tan positiva que faig que existeixi un pla, és sobre la gestió
d’aquest pla i de com ho podem fer perquè sigui un pla viu,
perquè, com de vegades hem comentat en aquesta comissió, de
plans se’n fan molts, tots els plans estan condemnats a ser
frustrats, d’una manera o una altra, perquè les realitats canvien
i, per tant, els superam. Però, per tant, potser estaria bé que en
aquest cas, ara que tenim aquest instrument polític d’orientació
de la política educativa, en aquest cas de les infraestructures,
tan important, trobéssim la manera que el fet que sigui obert fos
sinònim que és viu, que és viu i que continua sent
permanentment una eina de planificació important. 

Per tant, a mi se m’acut que potser podria traduir-se aquest
pla en una eina de seguiment més aviat tipus internet en què
cada centre o cada necessitat tengués una fitxa i que la
conselleria, amb tota llibertat evidentment, pogués actualitzar
la prioritat de cada actuació en funció de les necessitats que
sorgeixen. Necessitats que sorgeixen que fins i tot poden ser les
tendències demogràfiques, que, com vostè ha dit ha estat el
criteri número 1, i jo, doncs, en alguns casos, en els casos
d’alguns municipis, veig que la tendència demogràfica, bé, ha
patit una inflació en els darrers anys. Per tant, coses que durant
molts anys hem insistit que eren molt importants a fer,

malauradament pel fet que no s’han fet quan tocava, tal vegada
si la tendència demogràfica continua a la baixa tal vegada són
actuacions que s’haurien de replantejar, perquè si no correm el
risc de donar respostes a unes necessitats que se’ns varen
revelar fa anys i que tal vegada han deixat de ser necessàries. 

Per això, dic això de crear una mena de base de dades
interactiva o tal vegada a la conselleria ja la tenen, tampoc no
crec si això necessàriament ha d’estar obert a tothom, però sí
crec que convé que vostès tenguin una eina de gestió àgil que
els permeti que aquest pla sigui viu i que periòdicament, en el
termini que es consideri convenient, doncs, puguem tenir un
informe d’aquesta situació, d’aquest pla i, per tant, puguem
saber quins són els canvis de prioritat i d’alguna manera
puguem fer la nostra feina, que és fer el seguiment de com
evoluciona això. 

De passada he dit que és necessària aquesta actualització
periòdica i a mi m’agradaria que vostè ens digués d’alguna
manera amb quina periodicitat... a mi no em preocupa tant la
seva compareixença aquí, que evidentment li agraesc i que
sempre serà benvingut, però bé, d’alguna manera, quina
periodicitat vostès tenen la intenció d’actualitzar aquest pla i
sobretot actualitzar les prioritats i les imputacions anuals
perquè nosaltres, doncs, puguem d’alguna manera donar
resposta quan ens arriben queixes, doncs, puguem donar
resposta, mira, això està previst per tal any o està previst per a
un altre any. Per exemple, pos l’exemple de l’ampliació del
Ramis, que sembla que la senyora... ara no em surt el nom,
perdó, la Sra. Riera, bé, ja li explicarà vostè, ja li explicarà
vostè, però parlava què passava amb l’ampliació del Ramis,
doncs bé, l’ampliació del Ramis ja afortunadament doncs és a
l’agenda i és un exemple d’aquests que li deia, que les
circumstàncies canvien i que actuacions que tenen una prioritat
després en tenen una altra.

També és molt important que això sigui un instrument de
gestió perquè jo aquí faig també la comparació amb els
pressuposts, és un sistema de comptabilitat per partida doble,
la doble entrada, i això, aquest debat, el vàrem tenir aquí la
setmana passada quan ens varen venir unes proposicions no de
llei demanant que es prioritzessin determinades actuacions. La
meva resposta era dir, escolti, a mi em semblen bé aquestes
actuacions, però contra quina altra actuació es farà? Que vostè
també hi ha fet referència. Aquí ens podem fartar d’entrar
proposicions no de llei demanant que es donin solucions, però
ara que tenim aquest instrument, que és un instrument de doble
entrada, perquè és un instrument de sumar zero, sabem que si
posam una cosa per davant vol dir que estam posant una altra
per darrera, i aquest és un instrument fonamental per fer una
política seriosa, com deia al començament. Per tant, per això és
molt important que sigui un instrument viu i que no es quedi en
un document que vàrem imprimir el mes de desembre o el mes
de gener i se’ns queda com a petrificat. 

Volia fer una reflexió ràpida sobre els criteris, aquí hi ha set
o vuit criteris, i realment a mi no em queda clar... és evident
que el tema de la població escolar és fonamental, això és
indiscutible, però a mi no em queda clar en els diversos criteris
la ponderació, perquè es veu que no queda clar que uns tenguin
més importància que uns altres. En aquest cas a mi em sembla
que hi ha alguns criteris, com per exemple els de les barreres
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arquitectòniques o els de la retirada del fibrociment o els que
fan referència a la seguretat en general, que ens agradi o no és
obvi que haurien de tenir una ponderació alta perquè,
evidentment, hem de donar-hi resposta. 

Sobre el tema de la població escolar, i ara tal vegada em
sortiré de to, però jo la veritat és que vull dissentir una mica
sobre el que d’alguna manera trob una certa beneiteria amb el
tema dels barracons, l’existència dels barracons. M’explicaré.
Ara ens hem agafat com un ferro roent amb el tema dels
barracons com si aquest fos el principal problema del nostre
sistema (...) del programa de les infraestructures. Jo, a risc que
em donin bufetades fins al carnet d’identitat, com es diu en
aquests casos, vull dir que a mi no em sembla un criteri o no em
sembla un indicador infal·lible de quin és l’estat de les
infraestructures perquè, clar, han crescut el nombre de
barracons, bé, és clar, afortunadament, perquè només faltaria
que creixés el nombre d’escolaritzats i no els poguéssim donar
resposta ni amb barracons. 

També li diré una cosa, fins i tot jo no veuria malament que
un cop solucionats de forma estable els problemes d’encabir els
alumnes en els seus edificis continuassin havent-hi barracons
que poden ser molt útils per a segons quin tipus d’activitat. Per
a mi, la veritat, i molt sincerament, és molt més preocupant les
ràtios que fer classe en uns barracons en un país com el nostre
on afortunadament les condicions meteorològiques tampoc no
ho converteixen en una gran tragèdia. Preferesc tenir barracons
eventualment per poder fer desdoblaments que no tenir-los i
tenir uns problemes de moviment dintre dels centres o de falta
de moviment dintre dels centres que dificultin molt la tasca
docent. Per tant, en aquest sentit, jo voldria dissentir d’aquesta
obsessió pel tema dels barracons i d’alguna manera, doncs bé,
voldria reivindicar-los com la seva modesta aportació al bon
funcionament de l’activitat docent. 

Entrant, em deu quedar poc temps, no, Sra. Presidenta?
Quant? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Trenta segons? Sí? Ho diu seriosament? Això em passa per
demanar, això em passa per demanar. 

(Algunes rialles)

Bé, jo, doncs, ho hauré de deixar per a la segona
intervenció, però ja que entenc que aquest pla evidentment
pot... perquè és ingovernable un pla que entri al més petit detall
de totes i cada una de les actuacions, però, com que hi ha
annexos que es refereixen als temes de les barreres
arquitectòniques i els temes de seguretat, jo trob a faltar
algunes actuacions, que pens que potser que no hi siguin
simplement perquè vostès no les consideren prioritàries i amb
el seu millor criteri simplement consideren que no són
prioritàries, però a mi m’agradaria posar-ho sobre la taula
simplement perquè amb el temps... en un temps prudencial em
poguessin dir si no hi són perquè realment no tenen constància
que hi ha aquestes necessitats, o realment no hi són perquè
realment han arribat a la conclusió que no són prioritàries
dintre d’aquest pla, la problemàtica de barreres
arquitectòniques i seguretat. Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias, Sr. Conseller, por otra vez
estar aquí y explicarnos todo el Plan de infraestructuras, y a su
equipo. 

Bueno, en primer lugar, comentar que nosotros sí que
estamos la verdad contentos de que al final haya salido este
plan de infraestructuras. Nosotros creemos que la planificación
es la única manera de trabajar con eficacia y poder trabajar con
eficiencia los recursos. También es verdad que ha salido quizás
porque la oposición hemos estado detrás y nunca lo podremos
saber cuándo hubiera salido si no hubiéramos estado detrás. Lo
dejamos así, en una incógnita. 

También comentar que es importante explicarlo enseguida,
tampoco no hacia falta que tuviéramos que pedir que nos lo
explicara, creo que es lo suficientemente importante y hubiera
tenido el apoyo y el respaldo para poder explicarlo, porque
creo que ha de ser una cosa de todos los grupos.

También comentar que... bueno, nosotros sí que echamos en
falta algunas actuaciones. Es cierto, es cierto, que las
necesidades son muchísimas y es cierto que la educación
secundaria obligatoria y la primaria, o sea, las dos enseñanzas
obligatorias han de tener prioridad, pero sí que es verdad que
nuestra formación profesional, y usted lo sabe, está mal porque
hay muchos alumnos, que para mí es lo grave, que quedan fuera
de una formación profesional porque no hay plazas, y eso no
puede existir en una sociedad donde una persona no puede
quedar sin formación en el mercado laboral. 

También nosotros hemos hecho mucho hincapié en toda la
legislatura sobre los centros integrados, entonces yo creo que
dejar dos legislaturas este plan, dejar dos legislaturas sin hacer
casi ninguna inversión en formación profesional, creo que es un
gran error y es cierto que estamos muy mal financiados, pero
también es cierto que creo que se puede gestionar mucho mejor
tanto en la Conselleria de Educación como en el Gobierno en
general, en todas las consellerias. 

Entonces creo que sí que este gobierno tiene que priorizar
el presupuesto para el IBISEC, porque esto es educación y sin
unas infraestructuras bien dotadas es muy difícil trabajar
correctamente. Creo que sí que se puede mejorar la gestión
para invertir más infraestructuras y también creo que se puede
mejorar la gestión en todo el Gobierno para recaudar para
educación.

También..., bueno, nosotros también hicimos preguntas
acerca de la Escuela de Arte de Ibiza que también está muy,
muy mal dotada y está que se cae, también sería importante, así
como el instituto de Maioris. Sé que el instituto de Maioris,
también llevamos tiempo pidiéndolo por falta de plazas, sé que
es verdad que en el plan aparece la siguiente legislatura, sé que
se han hecho unos criterios de priorización, pero creo que por
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eso necesitamos -y yo se lo vuelvo a insistir- más inversión en
infraestructuras y eso depende este gobierno, de si prioriza o no
prioriza en los presupuestos esta dotación y creo que en este
2017, en los presupuestos, no se han priorizado las
infraestructuras porque tenemos muchas necesidades.

Después también comentar que de ese dinero que se va a
invertir, hemos visto que salen... hay mucha dotación que sale
de otros fondos que no es el Govern, a mí me gustaría que nos
pudiera decir si esas partidas que no van a salir de la inversión
del Govern..., se van a pagar a los proveedores, es decir, se
tiene previsto pagar, se tiene previsto pagar a proveedores
porque también es verdad que muchas veces se hacen las obras
y se tarda muchísimo en pagar a los proveedores y eso hay que
tenerlo..., es importante porque... es como una cosa sistemática
que después se va acumulando deuda y tiene que hacerse en
inversiones posteriores.

Y después, por último también nos gustaría saber si pudiera
ser que el plan tuviera una pestaña, una ventana donde se
pudiera... pudiera la consellera de planificación ir poniendo
cómo se están ejecutando los planes del plan de infraestructura.

Y bueno, creo que ya está todo, únicamente que sí que me
gustaría que nos comentara si va a haber cero inversión en
formación profesional.

Y por ultimo, una pregunta más solamente, que sí que es
verdad que en el Conservatorio de Música de Mallorca sí que
tienen previsto hacer inversiones, pero no me ha quedado claro
exactamente qué.

Y nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Enric Casanova, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que volia era donar la
benvinguda al Sr. Conseller i al seu equip, però també donar-li
les gràcies per venir a presentar aquest pla d’infraestructures. 

Crec que aquest pla d’infraestructures... des del Grup
Socialista pensàvem i pensem que és el que s’havia de fer
primerament, de fet, la nostra primera iniciativa parlamentària
en aquesta comissió va ser sol·licitar la realització d’una anàlisi
sobre l’estat de les infraestructures educatives que, per cert, i és
el que volia dir, per part del Grup Popular davant d’aquesta
iniciativa el Sr. Vidal no va fer el més mínim comentari, varen
dir que estaven totalment d’acord que es fes. Per tant, crec que
és molt important saber que feia falta i aquí el tenim.

Crec que el pla d’infraestructures és d’una importància vital
i per tant, no puc més que donar-los l’enhorabona per
l’oportunitat perquè això ens ha permès... em permet saber què
és el que hi havia abans i què és el que hi haurà després, hi ha
una anàlisi exhaustiva i per tant, permetrà planificar amb a mig

termini, a curt termini què és el que obtindrem dintre de les
infraestructures. 

També crec que és molt important la temporalització que es
fa. Hi ha una temporalització, el que està clar és que no es pot
fer tot en un període rècord, per tant, s’ha de temporalitzar, la
temporalització, s’hi pot estar més d’acord o menys, però crec
que és fonamental i que la gent sigui conscient -conforme ha dit
el Sr. Castells- que no tot pot ser aquí... i moltes vegades quan
es reuneix la comunitat educativa tothom pregunta ¿qué hay de
lo mío?, això és el de sempre i aquí moltes vegades presentem
iniciatives per demanar ¿qué hay de lo mío? Jo mirava el llibre
de sessions del dia que vàrem aprovar el pla d’infraestructures,
i el Sr. Jerez aquí venia a demanar què hi havia per a l’escola
dels seus fills, o sigui que... Per tant, és així, vull dir, no..., no...
Jo crec que tenir una temporalització és fonamental i (...).

Ara, això sí, també dic que planificar, com hem dit, idò
evidencia què és el que va davant, què és el que va després,
però també evidencia les inversions que es fan. I aquí volia fer
una referència, perquè aquí la Sra. Riera i és un mantra que
intenta repetir el Partit Popular, i és que la conselleria no
pagarà res, ho pagaran els ajuntaments, ho pagarà no sé qui. Jo
estic sorprès perquè crec que això, aquests convenis de
col·laboració i aquestes cessions de crèdit al final la qui ho
paga és la conselleria perquè el que fan els ajuntaments és
posar davant els sous i després la conselleria va pagant
religiosament, o qui està pagant l’Institut Quartó del Rei?
L’Institut Quartó del Rei, qui el paga?, l’Ajuntament de Santa
Eulàlia o la conselleria? Paga la conselleria, no el paga en
aquell moment, per tant, no podem dir que aquest pla no
serveix per res perquè el paga no se sap bé qui i la conselleria
no paga res, sí que paga, està pagant quan toca, el que passa és
que hi ha una planificació de... una distribució de sou (...). 

Per tant, crec que no podem dir que la conselleria no hi
posarà sous perquè el finançament hi és, que ho pagui a través
dels ajuntaments, que ho pagui a través de fons BEI, em dóna
igual, el fons BEI també s’han de tornar, o no s’han de tornar
els fons BEI?, són fons a fons perdut, quan hi ha una
capitalització del fons FEDER s’ha de pagar la meitat, s’ha
d’avançar la meitat, per tant, crec que no ho podem dir.

I dit això, jo, Sra. Ballester, crec que la pregunta que ha fet
aquí de si es pagarà, crec que... no venim aquí a veure si es
paga a tercers o no, però bé. Jo, és que m’he quedat sorprès
d’aquest..., però bé.

Dit això, crec que... parlem del pla d’infraestructures. El pla
d’infraestructures aquí és presentar-lo, no era venir a veure si
la realitat era canviar o no una tanca a l’escola de Labritja, crec
que la realitat és les necessitats que hi ha derivades de l’anàlisi
de la població, de l’anàlisi de les ràtios i de l’anàlisi de moltes
coses. 

Crec que el pla és una eina, com bé han dit aquí, i crec que
aquí hem d’estar d’acord en..., que és el que tal vegada li falta
a aquest pla, és saber com emprar-lo, és a dir, és una eina,
necessitam veure que és una eina dinàmica i per tant, el que hi
he trobat a faltar, que tal vegada és perquè no està reflectit o
perquè no està consensuat és la manera d’actualitzar-lo, el com
i quan modificar-lo. És a dir, cada quan s’ha de modificar, en
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base a què s’ha de modificar i saber com es reorganitza, és a
dir, quan es modifica perquè hi ha una prioritat esdevinguda
què el que quedarà darrere i què és el que passarà davant i tenir
unes eines per això.

És a dir... m’agradaria saber si hi ha pensat algun tipus
d’instrument per actualitza-lo perquè... a mi el que em preocupa
després del que he vist és que després intentam modificar
aquest pla a través de diferents camins que no crec que siguin
els adequats, és a dir... o també a través d’esmenes de
pressupost per poder avançar una cosa que està prevista després
o com ha passat ara i aquí a través de PNL que es presenten per
poder avançar una cosa que està prevista al 2019, idò no, ara a
través d’una PNL es fa perquè es pugui avançar. 

Crec que hem de fer un esforç tots els grups d’aquí i
consensuar una manera de dir..., ens pot agradar més o ens pot
agradar menys, però el que no podem fer és “com que això no
m’agrada, intentaré canviar-ho constantment”. Per tant això al
final el que genera és més inestabilitat al pla, i crec que si per
una vegada després de molt de temps ja tenim un pla, crec que
el que hem de fer és agafar aquest pla, intentar millorar-lo tot
el possible, però no desvirtuar-lo i no deixar-lo com una cosa
aquí que no serveix per a res i l’intento modificar de maneres
diferents. Per tant crec que és important aquest aspecte. 

I després també, que és el que ja s’ha dit abans, jo el que li
trobo a faltar és que està molt centrat en primària i secundària,
però potser... tampoc no sé si és perquè no era la idea de posar-
ho en aquest pla, crec que falta dintre d’aquest pla potser un
apartat d’infraestructures complementàries als centres, perquè
hi ha molts centres que intenten any rere any demanar una sèrie
de coses, és a dir, el tema de menjadors ja ha sortit aquí; és
evident que a l’illa d’Eivissa el tema de menjadors és un tema
que fa falta donar-li una empenta, potser també s’ha de
planificar una mica com inserir o com invertir per poder
actualitzar, o algunes altres infraestructures com poden ser
pavellons, gimnasos, etc., però potser també es pot fer com un
apartat.

En definitiva, jo crec que és una eina important, ja ho he dit
aquí. L’únic que hem de saber és utilitzar-la, i m’agradaria
saber com modificar-lo. I una cosa: quan vostè ha parlat
d’arquitectura escolar, de la participació i demés, és una cosa
que no es pot posar al pla però crec que s’ha de dir, i és que a
l’hora d’avançar en aquest pla i de col·laborar amb les diferents
administracions, crec que s’haurien d’establir uns controls
mínims de qualitat, perquè després no passi tot allò que veiem
que està passant, és a dir, moltes vegades ha passat que en
diferents infraestructures tenen problemes i que després costen
de resoldre. Una prova ben evident la tenim a Eivissa, l’escola
Sa Graduada, que té problemes que ha costat molt de resoldre;
la prova evident del Conservatori d’Eivissa, que és una cosa de
caràcter de les empreses, però, bé, jo crec que també potser
dintre d’aquests criteris potser és un control de qualitat, també
s’hauria de...

Per tant únicament em queda donar-li l’enhorabona una
altra vegada i esperar que aquest pla sigui un pla efectiu i que
pugui tirar endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I ara contestarà el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Abans de res, gràcies per totes les
aportacions, crítiques i suggeriments que s’han fet a aquesta
exposició i al pla. 

Abans de res sí que vull dir un parell de qüestions prèvies
i després intentaré fer una cosa global, i després coses
concretes que se m’han demanat. Potser no podré respondre a
tot però, bé, la idea és intentar ser el més exhaustiu possible.

Jo una cosa que vull dir, i ho dic, és una qüestió tant de
tarannà personal com d’ideologia, a mi no m’agrada mirar
enrere; em sap molt de greu haver de mirar cap enrere, però a
vegades m’obliguen; per això l’altre dia vaig dir que em
reprimia, em reprimia i em reprimia, perquè consider que si
volem millorar l’educació hem de mirar endavant, i mirar
endavant és que tothom ha fet els seus errors de política
educativa, tothom té els seus condicionants, i per tant crec..., i
això és la mà estesa d’aquesta conselleria en temes d’educació,
la mà estesa perquè volem fer un pacte educatiu, i per fer un
pacte educatiu hem de crear les condicions, i les condicions
significar llevar crispació, llevar agressivitat, i intentar crear les
condicions d’una certa confiança per tirar endavant un pacte, i
pensam que e tema d’infraestructures és una qüestió en què les
qüestions ideològiques han de quedar... és a dir, són més fàcils
de llevar. Després cadascú pot tenir criteris polítics a l’hora de
tirar endavant un centre o un altre, però nosaltres hem intentar
fer un plantejament objectiu, no hem prioritzat en funció de qui
governava o no un ajuntament, no ens interessa, no ha
interessat mai i, torn repetir, a algun suggeriment que ha fet la
Sra. Riera li puc assegurar que jo amb l’Ajuntament de Campos
no tenc cap problema polític ni de cap tipus, simplement deman
i continuaré demanant la seva col·laboració. Però tothom és
lliure de prendre la seva decisió.

Per tant aquesta és la qüestió que vull posar damunt la taula.
Comprenc que cadascú ha de defensar, i per tant cadascú té
llibertat de dir el que vulgui, però, miri, primera qüestió: arriba
tard, Sra. Riera; encara esperam el seu. És que hi ha coses que
realment no sé... i no hi vull entrar, no, no, no hi vull entrar
perquè jo el que vull és que les seves aportacions puguin
millorar el pla, i li ho dic sincerament. Bé, així no, però vostè
ha dit que arriba tard i malament, i jo dic que el seu encara
l’esperam, per tant..., però jo no vull tornar entrar en aquest
debat; si vostè hi entra jo simplement li dic per què no
m’interessa entrar en aquesta casuística. Per tant jo puc
acceptar que segurament hauríem d’haver (...) més aviat;
segurament, jo no dic que no, però aquesta conselleria, des que
va entrar el juliol de 2015, ha hagut de fer tota una sèrie de
feines i al mateix temps ha començat a fer actuacions als
centres escolars, no hem deixat de fer actuacions. Evidentment
el pla s’ha anat elaborant, hem fet actuacions concretes, els
nombres i les inversions canten de forma clara, i aquesta és la
nostra política. Que hagués pogut arribar me´s aviat? Sí.
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Deia la Sra. Olga Ballester que no sap s’hi l’haguéssim
presentant (...) pressió política. Sra. Ballester, ja sé que serà
una qüestió de fe, però li puc assegurar que l’haguéssim
presentat sí o sí o sí, amb Podemos o sense Podemos, també li
ho vull assegurar. És a dir, que realment hi va haver una
negociació és evident, va ser pública, no amagarem una realitat,
però aquesta conselleria tenia fet..., és a dir, un pla no
s’improvisa, i per tant feia estona i feia mesos que treballàvem,
i en aquell moment si no vàrem treballar va ser per una qüestió
que en aquest moment no vull plantejar perquè no és el moment
de parlar d’aquesta qüestió, però la conselleria feia estona que
estava treballant en aquest pla, des del primer moment, amb
actuacions concretes, i realment el que volem és que sí volem
de qualque manera tenir la màxima participació i per tant tenim
ganes que això sigui millorat amb les aportacions de tothom, i
li dic això amb tota la sinceritat del món: volem i volem que
temes d’educació siguin cada vegada més dialogats. Si volem
un pacte social i polític hem de ser conscients que comença per
una actitud i una voluntat política. Tota la resta podem fer
nombres, però aquesta és la qüestió clau. 

I he dit moltes vegades que vull un pacte inclusiu, i això
forma part d’un pacte, i aquest pla té dos elements importants;
un primer element és donar resposta a necessitats, no
planificam, donam resposta a necessitats urgents, que són
necessàries, que potser la passada legislatura no es varen poder
fer per una situació econòmica determinada, no hi entr, però no
es varen fer, i nosaltres el que intentam és, a través d’un pla
d’actuació urgent, donar resposta. 

I del 19 al 23 no plantejam que condiciona o determina
l’actuació del proper govern, no ho volem. Posam les dades
damunt la taula, punt. Si es volen seguir, perfecte; si no es
volen seguir, cadascú és lliure, quan governa, de fer (...). Per
tant la voluntat d’aquest govern sempre ha estat, sí, voluntat de
presentar, i ho hem fet al Consell Escolar de les Illes Balears,
i ens hagués agradat arribar un poc abans, aquí, també ho dic
sincerament, no és cap problema, ens hagués agradat, però des
de fa estona tenim un pla elaborat.

Un pla flexible? Sí, com no pot ser d’altra manera. Els plans
són flexibles; hi ha necessitats que poden sorgir o problemes
que sorgeixen quan vols fer una inversió: problema de llicència,
o problema de solar, o problemes que te trobes amb una
infraestructura que et pensaves que es podia fer d’una manera
i s’ha de fer d’una altra. Per tant hem de tenir la suficient
mobilitat, però no perdre la perspectiva que hem de respondre
a necessitats concretes que hi ha. Per tant jo li puc assegurar,
Sra. Riera, que nosaltres estam disposats a parlar amb vostès el
que faci falta. Ho farem, i jo som el primer que he defensat que
dins el pacte polític dins el qual hi ha el tema d’infraestructures
hi hagi el Partit Popular; ho he dit per activa i per passiva i ho
seguiré dient, perquè si no, no serà pacte, i vull la inclusió de
tots els grups parlamentaris de la cambra perquè això seria una
possibilitat real. Ho defensaré, i el Pla d’infraestructures va en
aquesta situació.

Bé, miri, excepte una part dels doblers que vénen de
FEDER, que això en pagam la meitat, tota la resta ho paga
aquest govern. Els centres que s’han fet, i com deia el Sr.
Casanova, d’altres legislatures els paga aquest govern ara. Que

ho varen (...) amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia?, aplaudiment
a l’Ajuntament de Santa Eulàlia...

(Se senten mamballetes fetes pel Sr. Conseller)

...chapeau a l’Ajuntament de Santa Eulàlia, amb el qual tenc
una magnífica relació, però al final, i nosaltres agraïm que hi
hagi aquesta col·laboració, aquest paper actiu, aquest paper
d’ajudar-nos, ho tornam, no pot ser d’altra manera. La
competència de construir centres és de la comunitat autònoma,
és del Govern de les Illes Balears, és de la Conselleria
d’Educació, i això és el que hi ha.

Del BEI li podria fer un memorial, però no ho faré perquè
seria molt llarg, però li diré un parell de coses. Primer
començaré pel FEDER i després diré algunes coses del BEI,
perquè a vegades vostès parlen del BEI i crec que és important
quina és la posició i la realitat del tema BEI.

Primer de tot en temes FEDER, fons FEDER, estan
previstes distintes actuacions, en què per exemple el CEIP
Costa i Llobera, no les diré totes perquè serà molt pesat, estan
prevists 680.000 euros i els fons FEDER són 340.000, és a dir
la meitat i per tant, la meitat forma part del que el Govern ha de
passar. I aquí fa referència al CEPA de s’Arenal, el CEIP Simó
Ballester, l’ampliació IES Binissalem, etc. Fons FEDER, dels
quals la meitat ho torna el Govern i això és una realitat. Per
tant, en aquests moments qui governa? Nosaltres i qui fa els
pressuposts? Nosaltres, qui els aprova? El Parlament, qui fa els
impostos que s’han de fer? Nosaltres, qui decideix les
despeses? Nosaltres. Però són doblers que realment ha de posar
el Govern de les Illes Balears, dels quals és evident, vostè ho
sap, primer els avança el Govern i després els torna els fons
FEDER. Per tant, aquí és cert i tots els ajuntaments, tots els
ajuntaments que avancin, aquest Govern els tornarà. Com ha
està tornant des del moment en què es va fer això. Per tant,
aquesta és una realitat.

BEI, tenc un memorial, no el llegiré perquè és molt gros,
però al final quan parles de 25 milions mai no han arribat, mai
no han arribat els 25 milions. Què vol dir? Que..., no, es varen
aturar a Hisenda per a altres qüestions. I aquesta és una realitat,
és una realitat que després un dia en concret li podem explicar,
perquè aquí ara no vull fer un protocol d’informacions
concretes. Però li diré que nosaltres el juliol del 2015, es feia
impossible complir amb els compromisos de contractes del
BEI. Aquests 27 milions que vostè diu, no han arribat mai a
IBISEC, no han arribat mai a IBISEC i hem hagut de
renegociar amb el BEI, perquè sinó el temps se’ns tirava
damunt. Per tant, no hi ha hagut els 27-25 milions dels quals
ens parla. No han vengut mai aquests 27 milions.

I per tant, nosaltres en el pressupost del dos mil... teníem
uns 7 milions, gairebé uns 7 milions del fons BEI. I a poc a
poc, de qualque manera hem hagut de justificar la inversió feta
perquè els contractes ja acaben i no s’havien fet les obres i
aquesta és la qüestió, però els 26-27 milions encara els estam
esperant i no hi són.

Vostè ha parlat de criteri. Escolti Sra. Riera, nosaltres no
som un govern irresponsable, si hi ha una estructura que posa
en perill la seguretat de qualsevol, no dubti que serà una
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actuació urgent. Això no crec que ho pugui dubtar ningú, hi ha
problemes estructurals que no tenen perquè posar en perill,
però s’han de fer actuacions. Nosaltres qualsevol cosa que
hagués estat un perill de qualque manera, qualsevol centre,
qualsevol professorat, qualsevol cosa, haguéssim actuat d’una
forma total i absoluta.

Diu del tema d’Eivissa, ho paguen tot. No, no, és que
Formentera, Eivissa una cosa és que avancin i l’altra que de
qualque manera ho pagui el Govern. I a més, s’han fet
actuacions per una quantitat que en aquest moment no record,
important i significativa, amb doblers del Govern de les Illes
Balears. És que el Govern..., és a dir, el BEI es torna a més.
Que vostès ho varen negociar? D’acord, ho varen negociar,
però al final aquests doblers s’han de tornar i es tornen d’acord
amb els pressuposts. Això és una realitat, d’acord amb els
interessos, d’acord amb les condicions, d’acord amb els
terminis. I això és una realitat que realment (...). Per tant,
Eivissa ho paga tot? No, ho paga el Govern, ho paga el Govern
i jo crec que això és una realitat que és important que es tengui
en compte.

I a més, vostè diu per una part que el que fem és quasi quasi
copiar el que vostès varen fer, ens critica aquest pla i després
diu que és continuista. En fi, jo la veritat és que no entenc molt
bé el que volia dir.

El Joan Ramis i Ramis, ho ha dit el Sr. Castells, el 19, el
farem el 18. És aquesta idea de flexibilitat que tenim. Allò de
Santanyí, estam negociant amb l’Ajuntament de Santanyí,
dimarts de la setmana que ve, i a més ja hi ha hagut
negociacions prèvies i no perquè hagin fet interpel·lacions, ni
PNL, ni preguntes en el Parlament, ja fa estona que estam
negociant amb l’Ajuntament de Santanyí, per tal d’intentar
donar una resposta i donar una resposta més aviat als
problemes que té Santanyí. Sabem quins problemes té Santanyí,
ho sabem. Però és que de vegades pareix que els problemes han
sortit ara per art de..., en fi, han sortit de sobte, sense que abans
hi hagués una qüestió que no s’havia planificat. Per tant, la
planificació serveix per donar respostes que en el futur es
poden donar.

Son Macià. És que vostè diu que tot estava preparat, ho
devien tenir ben amagat, perquè nosaltres no ho hem trobat,
hem trobat convenis buits, convenis que es varen signar abans
de les eleccions i convenis que no hi havia al darrera un
projecte. Però torn repetir, no hi volem entrar. És a dir, què és
allò important? Que s’ha fet el centre de Son Macià, això era
l’important, era una necessitat i miri, una de les primeres
reunions que vàrem tenir i el director general Antoni Morante
ho sap perfectament, és amb la comunitat educativa de Son
Macià. Jo pensava, si això ha de ser la legislatura, no en
sortirem, perquè varen venir així, estaven escamats d’anys i
panys, no només de la seva legislatura, Sra. Riera, sinó d’altres
legislatures, fins i tot del segon pacte de progrés. És a dir, jo no
don la culpa a ningú, però vull dir que varen venir així i jo vaig
dir, jo no sé si aguantarem amb aquesta..., perquè a més,
estaven desconfiats, agressius, emprenyats, molests, indignats. 

En fi, les paraules que vostè pugui imaginar. I nosaltres el
que vàrem fer és ipso facto vàrem començar a fer el treball
perquè això fos una realitat. I en aquests moments el centre del

CEIP de Son Macià és, serà una realitat d’aquí un parell de
mesos. I jo crec que és una cosa que tots ens n’hem d’alegrar
tots, tots els grups parlamentaris, tota la comunitat educativa de
Son Macià, de Manacor i de les Illes Balears perquè és donar
una resposta (...). Jo sé que vostès varen haver de fer tot el
procés d’anar a institut d’això, ho sabem. Però per això
governaven, no? Governar és prendre decisions, però en aquest
moment el que realment hem fet és el que realment
s’inaugurarà, i això jo crec que és una cosa que ens n’hem
d’alegrar.

Torn repetir un parell de coses. A Campos no hi ha cap
persecució política, que vostè ha insinuat, no hi ha cap
persecució política, no n’hi ha. Miri, primer de tot el solar de
Campos el posa l’IBAVI, és històric. Jo he pogut llegir quan
tenc moments lliures, que no en tenc, però a qualque moment
lliure, tot el procés del tema de Campos. I s’han perdut tants
d’anys en el tema de Campos, el tema del solar de l’IBAVI, que
evidentment ja sabem que és una urgència. I torn repetir, serà
amb la col·laboració o no de l’Ajuntament de Campos, però
aquest centre el farem, el farem perquè és una necessitat urgent.
Intentarem pal·liar en la mesura del possible tots els efectes
negatius de tenir un centre molt gros, per tal de què
l’escolarització sigui en les millors condicions. Jo comprenc
que realment tota la comunitat educativa de Campos, del centre
actual, del CEIP pugui estar molesta, desconfiada, ho entenc,
ho entenc. Hem de tenir la capacitat els que governam de tenir
la suficient capacitat empàtica i complicitat amb aquella gent
que la demana, jo la tenc. Però si no hi ha el centre a Campos,
no és degut en aquest moment a aquest Govern i podríem fer
història, però la història l’únic perquè ens ha de servir és per
aprendre aquelles coses que no hem de fer i tots ho sabem, és
a dir, tots faríem coses en un moment determinat que no havíem
fet.

Per tant, jo li dic que no hi vegi cap tipus d’anar en contra
de Campos. Jo un dia vaig públicament en el Parlament i el
batle de Campos està enfadat amb mi, ho ha dit, ja sé que està
enfadat. Però vaig dir el que ell m’havia dit, vaig dir el que ell
m’havia dit, jo no dic mentides, no en dic; simplement em va
dir que ell considerava que és el Govern el competent en
construir centres, d’acord, i que ell tenia altres necessitats i que
no col·laboraria. Perfecte, jo ho vaig dir i ell està enfadat. Em
sap greu, però quan tu dius una cosa malgrat tot, jo hi puc estar
d’acord i puc segur parlant amb el batle de Campos, cap
problema en parlar amb ell. Però vaig dir el que ell m’havia dit
i que ell considera que és més prioritari treballar per una
residència de serveis socials, a la residència de persones majors
amb la Conselleria de Serveis Socials, jo ho entenc
políticament, entenc que vulgui fer això. Però si diu que no vol
col·laborar, tampoc no s’ha de molestar si realment m’ho va
dir. Jo crec que és una realitat. Per tant, no hi ha persecució. 

Nosaltres no hem fet el pla en funció de qui governa a cada
ajuntament. Per exemple, l’Ajuntament de Mancor, que vostès
varen posar una PNL, els problemes de Mancor no varen sortir
aquesta legislatura, té una tradició. Què vàrem fer quan
realment l’Ajuntament de Campos o la problemàtica de
Mancor, perdó, no va entrar en el Pla de planificació? Primer
de tot jo ho vaig dir a una reunió on hi havia tota la comunitat
educativa, que hi havia tot l’Ajuntament de Mancor, que hi
havia pares, professors, etc., jo vaig dir que, efectivament, no
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estava inclosa. Però també el batle de Mancor no havia fet cap
tipus de reunió amb la Conselleria d’Educació. Tot d’una que
vàrem veure que hi havia un problema a Mancor hi vàrem anar
directament, ens vàrem reunir amb tota la comunitat educativa
a l’ajuntament, vàrem visitar el centre, i ja teníem prevista una
inversió de 250.000 euros al centre actual, i en aquests
moments estam treballant i tendrem properament una reunió a
l’Ajuntament de Mancor per tal de donar una sortida a aquesta
problemàtica. Ho tenim clar, i és un ajuntament de MÉS; per
tant també es va sentir marginat per una qüestió concreta.

És una qüestió política? No. Que potser que hi hagi algun
problema per part de la conselleria? També, però potser també
per part de l’ajuntament. Jo ho dic que no, però no vegin en
qüestions concretes un plantejament de política de partit, no és
una política de partit. Ens interessa resoldre el problema, i els
infants no són de cap partit, per sort, són al·lots que necessiten
una escolarització i una educació de qualitat, i aquest és el
nostre objectiu i volem que es faci en les millors condicions.

Vostè diu que és un pla insubstancial. Bé, perfecte, què vol
que li digui? Jo no hi estic d’acord però consider que dir que és
un pla insubstancial em pareix una crítica que realment se sosté
poc. Jo comprenc que quan es fa oposició es fa oposició, ho
entenc, però hi ha tipus d’oposició, i, torn repetir, li dic que
estam disposats a la col·laboració; no li ho puc dir més
vegades..., li ho diré moltes vegades, però de vostè i de tots els
grups parlamentaris de la cambra, perquè el tema d’educació
per a nosaltres és un tema d’estat, és un tema que necessita el
màxim consens, el màxim diàleg, el màxim acord, i aquesta és
la nostra política.

I el CEIP de Ses Comes no sé si és que...; vostè ho ha
demanat, el CEIP Ses Comes? Bé, és igual. Està prevista la
seva ampliació l’any 17, el CEIP Ses Comes. Ho dic
simplement per donar... De totes formes és evident que el pla...
jo no respondré totes les preguntes concretes perquè seria molt
pesat.

Salvador Aguilera, què tal? Miri, jo ja he dit un parell de
qüestions. És evident que quan vàrem aprovar els pressupostos
de 2017 prèviament hi va haver, entre cometes, problemes,
problemes segurament per manca de comunicació, manca de
diàleg, o per qüestions polítiques o pel que sigui. Hi va haver
uns problemes, vàrem parlar i es varen resoldre. Jo crec que va
ser positiu, resoldre aquests problemes, no només per a aquest
govern, sinó perquè crec que tenir 19 milions és bo per dur a
terme un pla d’infraestructures educatives, crec que era bo i
crec que és bo per a tothom, i per tant si vostès varen
possibilitar aquest acord i tal nosaltres, encantats, perquè en
definitiva el que volem és sumar, sumar en tots els aspectes
perquè l’educació a les Illes Balears té moltes mancances, té
molts de problemes, i en aquest sentit hem de sumar, no hem de
restar ni dividir, i creim que amb aquest acord que vàrem
signar, que hi havia la Sra. Camargo, vostè, el Sr. Morante i jo
mateix, crec que vàrem intentar donar una sortida a un
problema real. Però també cal dir, i vostè ho sap, que nosaltres
teníem el pla, estava elaborat, no el vàrem planificar dos dies
abans per signar cap tipus d’acord; el teníem planificat perquè
feia estona que l’estàvem fent. Per tant jo li agraesc per part del
seu grup la bona disposició a tenir uns millors pressupostos
d’educació.

També ho he dit moltes vegades: que voldríem tenir uns
millors pressupostos? Clar, que voldríem tenir uns millors
pressupostos d’educació. Molt més, ja ens agradaria tenir, en
lloc de 882 milions, 900 o 1.000 o 1.200, sí; li ho dic, però és
que és el que tenim, és a dir, de qualque manera podem tenir 20
o 30 milions més, però en definitiva això és una cosa entre el
Govern. Cada conselleria té les seves necessitats, i quan
governes hi ha d’haver un acord solidari a l’hora de tirar
endavant uns pressupostos, i nosaltres creim que és un govern
solidari, és un govern que parla, i és un govern, en definitiva,
que intentar arribar a un acord, un govern plural i divers, la
qual cosa li dóna més riquesa i més matisos a l’hora d’elaborar
un pressupost d’aquestes característiques. Per tant... torn
repetir, crec que realment és bo dur a terme això.

A més ja li respondré una cosa que m’ha demanat tothom.
En principi està previst -ara m’ho deia el director general- que
dins el GESTIB, una eina, un instrument de gestió dels centres,
hi haurà una informació per als centres perquè vegin quin és
l’estat del procés de reformes que han dur als seus centres.
Això és important perquè a vegades hi ha d’haver
transparència, però també estam disposats a fer una revisió
cada sis mesos de la forma que considerem oportuna per tal de
donar resposta una mica als canvis que hi pugui haver sobre
aquest pla d’infraestructures. Per tant nosaltres volem de
qualque manera ser el més transparents possible, donar la
màxima informació possible, comunicar-ho el més possible, i
pensam que sis mesos pot ser una bona data per intentar veure
quines coses estam fent, quines coses no estam fent, per què ho
estam fent, quines hem canviat, per tal que hi hagi la màxima
informació. Per tant nosaltres, a través dels mecanismes que es
trobin entre tots -evidentment no sé si venir a la comissió, no
ho sé, a vegades no sé si venc massa a aquesta comissió
d’Educació, a més hi ha moltes preguntes, tothom fa preguntes,
en fi, tot això...-, però, bé, de qualque manera hem de trobar el
sistema per tal d’intentar, doncs, en fi, que hi hagi aquesta
comunicació per tal de veure aquesta revisió quina és la forma
més eficaç, que no sigui ni burocràtica ni sigui..., en fi, que a
vegades hem d’intentar que ho hi hagi entrebancs burocràtics
ni administratius per tenir la màxima informació possible.

Vostè em diu menjadors escolars. No tenc la dada, però sí
que hem posat a Eivissa més menjadors escolars, n’hem posat
més. Tenim el problema de Sant Joan, que hi havia un
problema...; he dit que a Sant Joan, no, però que hem posat més
menjadors és evident. Jo no tenc dades, en aquest moment. Em
sap greu perquè parlam del pla d’infraestructures i no entram
en tots els detalls, però és evident que hem incrementat el
nombre de menjadors escolars, s’han incrementat, ara no
record... la meva memòria ja comença a tenir una edat i per tant
no ho record totalment, però sí que -i vostè ho sap- hem
incrementat els doblers que es dediquen a temes de menjador.
Per tant nosaltres hem dit que estàvem d’acord a dur a terme
una col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan, però també
són els centres escolars, els consells escolars, que tenen una
competència real a l’hora de dur els menjadors escolars. Per
tant en aquest sentit nosaltres estam disposats a seguir
treballant. A més hem començat a posar menjadors escolars a
centres de secundària, a instituts de secundària, perquè també
són necessitats, i hi ha d’haver les condicions en els centres
perquè això sigui així, però sí que realment...
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Del tema de menjars ecològics ja... avui no en parlarem, del
tema de menjars i condicions, però és evident... No, però jo
crec que és important tenir en compte que cada vegada les
condicions dels menjadors són menjars equilibrats, vull dir que
de cada vegada hi ha un control de nutrició important i
significatiu. 

Vostè m’ha parlat de l’escola pública. És que tot el que feim
aquí és escola pública, tot aquest pla d’infraestructures és
escola pública, tot és escola pública, tot, no hi ha altra cosa.
Tota la inversió és en escola pública. Sr. Aguilera, és un pla
d’infraestructures...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

He dit que aquest pla d’infraestructures tot és públic, jo és
l’únic que dic, estic parlant del pla d’infraestructures, no estic
parlant dels pressupostos de la comunitat autònoma, que ja sé
que cadascú té les seves “daixones”. Nosaltres hem fet un
pressupost en què hi ha escola pública, escola concertada, etc.,
però dins l’escola concertada, li ho he dit moltes vegades,
també hi ha treballadors de la concertada. Per tant nosaltres
aquest pla és públic, infraestructures públiques, no podia ser
d’altra manera. Nosaltres no podem entrar en infraestructures
de centres concertats, només ens faltaria això. Per tant, diguem,
jo crec que en aquest aspecte és evident que estam en una
situació de donar suport a l’escola pública, i a l’escola pública
se li dóna suport d’aquesta manera.

Escoletes. No, no en farem d’escoletes, ja ho dic a la Sra.
Sureda, no en farem. Ja ens agradaria, és a dir, nosaltres
reclamam... Vostè ha demanat una qüestió de l’escoleta de
Santanyí, em pareix..., em pareix, però bé, en tot cas
generalment no farem cap escoleta. Sí que hi ha..., i vostè sap
que varen fer una esmena perquè a l’escola de Can Nebot
d’Eivissa es posi en marxa per al curs 17-18, i nosaltres donam
3.000 euros per unitat perquè les escoles infantils funcionin, i
hem passat de 0 euros el 2015 a 3.000 euros per unitat el 2017,
i la nostra política és continuar anant en aquesta dimensió, és
a dir, és una mica la nostra política, no podia ser d’altra
manera, però en aquests moments, tenint en compte que tenim
l’educació obligatòria que realment és clau per donar resposta
a les necessitats d’escolarització, el nostre objectiu, ja ens
agradaria no tenir necessitat de fer més centres i poder tenir
més importància l’escola infantil, perquè en definitiva és una
qüestió educativa i de compensació de desigualtats. Nosaltres
ho tenim clar, però tenim el que tenim, per tant en aquest
aspecte sí que li vull dir que no farem cap escoleta infantil. No
en podem fer, però sí que seguirem amb la nostra política de
reclamar que les escoles infantils estiguin en condicions.

El que sí hem de fer, ja que hi va haver el Plan 0-3 del
govern Zapatero, és que es torni a implantar un pla 0-3, perquè
durant aquest temps hi va haver una gran quantitat de
finançament, es va crear l’Institut de primera infància, es va fer
tota una sèrie d’escoletes que els ajuntaments s’hi varen
implicar d’una forma important, uns ajuntaments que després
varen quedar una mica... en fi, sense cobertura econòmica
perquè des del Govern central i des del govern autonòmic no hi
va haver finançament adequat, i per tant les escoletes ho han
passat malament, però sí que crec que s’hauria de plantejar que
el pla Educa 3, 0-3, em pareix que era aquest pla, de qualque

manera hauria de tornar, perquè la competència de 0 a 3 anys
no pot ser només d’aquest govern autonòmic ni dels
ajuntaments ni de les famílies, jo crec que hem de demanar la
implicació del Govern central, sí o sí, perquè si no, no tenim ni
la cobertura econòmica suficient per donar resposta a tota la
necessitat de l’ensenyament obligatori i postobligatori i per
tant, necessitam que el Govern central ens ajudi i en aquest cas
concret, sí, (...) cooperació territorial, per posar en marxa
escoletes d’Educació Infantil, aquesta ens agradaria, però el
que ens interessa no és crear-ne més, és consolidar el que
tenim, no podem estirar més el braç que la màniga, perquè si no
ens equivocaríem de totes, totes. Per tant, m’agradaria poder
haver-li contestat que sí, però evidentment que no.

Em demana per l’Assemblea i ràtios. Nosaltres aplicam
adequadament l’acord marc i per a nosaltres no hi ha
problemes... il·legal. Si l’Assembla docent ha anat a la
Inspecció de Treball per denunciar la conselleria, ja respondrà
la Inspecció de Treball, jo no... jo esperaré que digui alguna
cosa, ni he dit res a Inspecció de Treball, esperarem i si
realment hi ha el que ens diu, farem totes les coses que (...),
però el que intentam és, si no és possible les ràtios que realment
vàrem pactar, donar uns professors de suport perquè sigui
possible perquè de vegades no és possible pel tema d’espai, pel
tema d’aules. Per tant, si no és possible hem d’intentar trobar
un sistema per fer possible que realment les ràtios no siguin un
element negatiu d’escolarització.

La nostra política és començar, hem començat d’infantil,
aquesta ha estat la nostra política i és una política que és
complicada, li ho dic d’entrada, perquè tenim aquesta quantitat
de gent que ens entra dins el sistema escolar, que realment els
hem d’escolaritzar, nosaltres tenim l’obligació d’escolaritzar
amb qualitat i tenint en compte el tema de l’equitat, aquest és
el nostre plantejament, però és clar, hi ha coses que nosaltres
no podem... no ens podem... en fi, inventar altres tipus de coses. 

El Sr. Castells ha fet referència al tema de les aules
modulars, barracons o el que sigui, és evident que nosaltres
plantejam que hi ha aules modulars o barracons o el que vulgui
dir: a) quan realment hi ha una escolarització que no es pot dur
a terme dins l’edifici normal evidentment i per això hi ha dos
tipus de respostes: centres nous o ampliació de centres, això és
la nostra política i, per tant, si no queda altre remei de tenir una
aula modular, la posarem, la posarem perquè l’important és
escolaritzar la gent en les millors condicions. I a més cal dir
que d’aquest número d’aules modulars que hi ha majoria fan
feina de... fan una funció d’escolarització, però altres aules,
altres modulars poden fer altres funcions, de diferents tipus.

Per tant, diguem, no hi entrarem, però sí que ens
interessaria que si (...) aules modulars, no sigui per això. I a
més, vull dir, ho dic, les aules modulars tenen un cost, és
evident que no és... no hi ha res gratis en aquest món. Les aules
modulars o són pròpies de la conselleria o les has de llogar i
això és una realitat.

Per tant, respect com no podria ser d’altra manera
l’Assemblea de Docents i el que pugui fer o el que pugui
decidir, això és la seva decisió, però pensam que... des del punt
de vista del que és una mica... en fi, l’escolarització que estam
fent, anam en la direcció de baixar ràtios i de fer-ho en
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condicions. Aquesta és la política. Que no podem fer totes les
coses que volíem?, tenim..., és a dir, si realment la població
escolar disminuís..., hi ha comunitats autònomes que
disminueixen les ràtios sense fer cap tipus de política, la pròpia
demografia ajuda a baixar-les, aquí la mateixa demografia ens
ajuda a pujar el nombre de nins i el nombre de... i és clar, per
això tenim un sistema educatiu tan inestable, demogràficament
és molt inestable, però ho ha estat des que les Illes Balears hi
va haver el bum del turisme, sempre hi ha hagut inestabilitat, en
moments més inestabilitat i en moments manco, però no hem
tengut mai una estabilitat demogràfica escolar i com que tenim
una situació econòmica bona, entre cometes, és evident que hi
ha un efecte cridada i l’efecte cridada té aquestes
conseqüències. 

Per tant, nosaltres hem d’escolaritzar la gent, ho he dit
moltes vegades, des que vàrem acabar l’escolarització
obligatòria a finals de juny a ara, més de 2.000 nous estudiants,
2.000 nous estudiants que es diu aviat i són... i això pensau que
a més ho fem gestionant la diversitat perquè no són de... tal
vegada no saben ni català ni castellà, en fi, de cultures
diferents, d’actituds distintes, amb pares que segurament... i
amb això vull que s’entengui la complexitat de l’escolarització,
és a dir, escolaritzar ja suposa una complexitat social
important.

L’altre dia vaig assistir, vaig visitar el CEIP Biel Vallseca,
un centre on la majoria d’al·lots són de països que no... de
països estrangers, per tant, gairebé un 60-70%. És clar, el
problema és que hi ha pares i mares que no saben ni castellà ni
català i això sí que és un problema realment d’integració que no
pot afectar només l’escola, l’escola no pot assumir totes
aquestes coses, impossible que les assumeixi, pot tenir un pla
d’acolliment lingüístic, el pot tenir, però pensar que l’escola
por resoldre aquests problemes sense la implicació dels serveis
socials de la comunitat realment és somniar truites, és a dir, és
impossible.

Per tant, crec que és important tenir en compte això. Per
tant, nosaltres pensam que... a nosaltres ja ens va bé que ens
pressionin. Consideram que la societat civil organitzada,
assemblea, sindicats, FAPA, cooperativa, etc., ha de pressionar,
això és la comunitat educativa, nosaltres governam, però la
comunitat educativa existeix de forma independent, i que ha de
pressionar i criticar?, jo crec que és la feina, l’obligació, no
queda altre remei. 

Per tant, acceptam les crítiques, pensam que en el tema de
ràtios crec que no tenen raó, en la nostra opinió, però són
lliures de prendre totes les decisions i per tant, nosaltres en
aquest sentit no entrarem ni en guerres ni en cap guerra, és a
dir, no hi entram. Intentam no entrar en guerres ni res, si els
sindicats ens critiquen, (...), que les FAPA, que l’assemblea...
no hi entram, nosaltres anam a la feina.

Que algunes crítiques les consideram injustes?, sí, però per
això governam, vull dir, no és una... si vostè governàs, Sr.
Salvador Aguilera, i fos conseller d’Educació vostè sabria el
que suposa governar i el que suposa gestionar tot aquest tipus
de coses i li ho dic de bon rotlle, sap que l’aprecio, de bon
rotlle, però vull dir que per això consideram que és bo que els
grups polítics, comunitat educativa pressionin, més diré, a la

conselleria també l’interessa que pressioni, que es vegi, que es
visualitzi que hi ha necessitats i per tant, en aquest sentit això.
Que a vegades ens sap greu?, sí, vull dir, també li ho diré, a
vegades ens sap greu.

Sra. Bel Busquets, és evident que vostè ha fet un
plantejament que jo subscric, no li... d’entrada, d’entrada, de
sortida ja no ho sé..., és a dir, això de més no ho sé, això de
més o menys, però bé, però és evident que estam en una
sintonia política i vostè sap que dins la Conselleria d’Educació
hi ha persones de MÉS, per tant, hi ha un bon diàleg i això no
significa que estiguem d’acord amb tot, gràcies... per tot, només
faltaria que estiguéssim d’acord en tot, em preocuparia, no?, i
vostè també, però bé, és evident que... 

Vostè ha dit una sèrie de coses amb les quals estic d’acord.
Com es pot controlar des del Parlament aquest pla? És evident
que... per això deia que volem que els centres educatius tenguin
a través del GESTIB un instrument per veure quan es realitzarà,
amb quines circumstàncies hi ha aquesta reforma, perquè crec
que és bo que siguin els centres els primers que ho sàpiguen,
evidentment, i després hem de trobar aquell sistema..., torn
repetir que nosaltres cada sis mesos, però hem de veure quin és
el sistema més àgil, més concret perquè això sigui així, per
controlar, informar i donar la informació necessària per veure
en què hem hagut de canviar, en quines coses hem hagut de
rectificar, per a mi és clar saber..., si nosaltres hem dit que
aquest pla es posa amb criteris, és evident que nosaltres també
hem de dir d’alguna manera quines són les raons per les quals
hem fet una cosa o n’hem fet una altra. 

Nosaltres ja ho estam tocant cada dia, pensàvem fer una
cosa, però després hem hagut de rectificar, ho deia la Sra.
Sureda, vull dir..., els plans, a vegades tu tens... planifiques la
vida quotidiana i després has de fer una altra cosa. 

Per tant, crec que en un tema d’aquests tan complex com la
construcció, perquè construcció és molt complicat, hi ha
llicències, etc., vull dir..., en fi, és una cosa que realment a
vegades... en fi, ens enerva a vegades tots els tràmits que
signifiquen fer una construcció, però evidentment per a mi
l’element clau és aquesta qüestió: controlar, flexibilitat perquè
d’alguna manera és evident que... és el tema de Mancor de la
Vall, li ho he dit, Mancor de la Vall és evident que el Partit
Popular va presentar una PNL, em sembla que varen arribar a
un acord sobre aquesta qüestió i nosaltres estam en disposició,
estam... properament tindrem una reunió amb el batlle de
Mancor de la Vall per trobar una sortida, nosaltres volem trobar
sortides i pactar-les, aquestes sortides, amb tots els acords i tots
els desacords que hi pugui haver en un moment determinat
perquè cadascú veu les coses de forma distinta.

Jo comprenc que quan un govern en un ajuntament
l’important és l’ajuntament, és el que té, i quan un governa en
una conselleria ha de tenir una visió distinta i això és una
realitat. Per tant, hi estam d’acord i evidentment ens
preocuparia -i ho he dit- políticament, i ho deia el Sr. Castells,
entrar en una quantitat de PNL sobre coses concretes. Crec que
aquí... i a més ho dic clarament... és a dir, faltaria que cadascú
no fes la PNL que volgués, però si diu que s’ha de fer un centre
o s’ha d’ampliar més aviat, etc., s’ha de dir què és el que no
s’ha de fer perquè si no et quedes amb les coses positives i les
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coses negatives ho assumeixes.  Cadascú ha d’assumir les seves
responsabilitats, nosaltres les assumirem i si realment hi ha una
PNL que obliga políticament al Govern a canviar, nosaltres ho
farem, però també ens han de dir exactament quines coses hem
de deixar de fer de cara a dur a terme una política concreta.

El tema d’FP i amb això enllaç algunes coses que ha dit la
Sra. Olga Ballester. És evident que..., és a dir, això que no hi
hagi inversions en FP, ho posarem en qüestió. Sí que hi ha
inversió en temes d’FP. La directora general Maria Alorda, em
diu la quantitat d’inversions que ha fet en cuines i les cuines no
són barates. Vull dir, hem de fer obra, després hem de comprar
la cuina, s’ha d’implantar i s’ha fet a (...), per exemple a
Formentera en el Marc Ferrer. El Marc Ferrer que era una
necessitat que es tenia des de feia molta estona, evident ha estat
la cuina. Per tant, estam fent moltes reformes de cuina. A l’IES
de Son Servera evidentment es farà una inversió prou important
i significativa per ampliar el tema d’FP.

Per tant, l’FP té una cosa, jo avui que he tengut una reunió
amb els Skills que varen anar a Madrid i que varen tenir uns
premis els Skills, clarament. Un poc planificar fer secundària
i el posar aules, laboratori, etc. Però quan fas FP les coses són
molt complexes. És a dir, posar una especialitat a una família
d’FP és primer de tot saber quina família poses, a quina
demanda has de donar resposta, quins equipaments són
necessaris per donar un tipus d’educació determinada, quines
empreses hi ha que volen fer... En fi,... i que consti que estam
treballant i estam treballant en la línia que vostè deia, Sra.
Ballester, de centres integrats d’FP. Tenim clar per on anam,
però a vegades... i volem transformar alguns instituts en centres
integrats. Però això és un planning, això és un temps. No
podem deixar..., per exemple hi ha el Juníper Serra, que és un
centre que té hoteleria, és un centre punter que fa molt bona
feina, que (...) feia un centre integral d’FP. Però de moment
tenen l’ESO allà dins i a aquests al·lots els hem de seguir
escolaritzant i les zones per allà... Vull dir que en aquest
aspecte hem de treballar una mica en aquesta idea. 

Però posar FP, que per a nosaltres és una (...) clau i l’altre
dia el Sr. Antoni Riera, quan presentà un estudi de la Fundació
Impulsa, va posar de manifest una mica aquest décalage que hi
ha entre les necessitats que té el sistema productiu de les Illes
Balears i les sortides del sistema escolar. És a dir, necessitam
molts de treballadors de grau mitjà per intentar donar resposta
al model productiu que tenim. Però això significa també que hi
ha d’haver un canvi de tothom, és a dir, també el món
empresarial també ha de fer un canvi, perquè si tenim una taxa
d’abandonament educatiu d’un 26%, també vull dir que hem
passat d’un 40% fa un parell d’anys a un 26, per tant, èxit de
tothom, èxit de tothom, i crec que ho hem de dir. És evident
que també es fa perquè dins el sistema productiu de les Illes
Balears hi ha moltes empreses que a l’hora de demanar una
titulació no la demanen. 

Per tant, si nosaltres tenim productes d’FP, d’ESO, de
batxillerat, d’universitat, d’estudis superiors, els hem de
reconèixer. Que tal vegada hem de fer reconversions d’FP i
d’universitat, sí. Però això hem de saber una mica cap on anam.
Per tant, posar FP pensi que quan posam una família d’FP hem
de saber exactament quina demanda tendrà, perquè la inversió
que es fa és important. És a dir, podem fer un centre d’ESO i ja

és important, però un centre d’FP és molt més complex, però sí
hi estam d’acord, i amb això estaríem d’acord Sra. Ballester,
que hem d’impulsar encara més l’FP. Estam treballant amb el
món empresarial i sindicats, per intentar fer un salt qualitatiu en
temes d’FP, que no serà fàcil, perquè de vegades aquí de
qualque manera, com que tenim aquest mercat de treball tan
viu, que de qualque manera de vegades sense que hi hagi cap
titulació s’entra dins el mercat del treball. I això al final és, com
diuen en castellà, és pan para hoy y hambre para mañana. I
això és un gran problema que té... i l’altre dia hi havia un
informe de regions i la competitivitat a Europa i les Illes
Balears és de les comunitats autònomes amb menys nivell de
competitivitat. I això que té a veure també, no únicament, en el
tema de les titulacions. Per tant, jo crec que hem de fer un
esforç important com a societat, com a comunitat autònoma,
com a Conselleria d’Educació, com a món empresarial, com a
Govern, etc., per tal de veure com podem incentivar l’FP.

Jo crec que l’altre dia els Skills que varen anar a Madrid,
volem transformar la imatge de l’FP, perquè la imatge encara
és negativa. Hi ha professors, no tots, professors que fan feina
amb al·lots que si no ets bo, has d’anar a FP. Mala recepta!
Cadascú ha de trobar el seu camí, hi pot haver camins que
realment duguin a l’FP, però hi pot haver estudiants magnífics
que no hagin de fer batxillerat o universitat, que puguin fer FP
i el grau mitjà o grau superior està demostrat, sobretot grau
superior, que a nivell d’inserció i professió és brutal, és molt
bo. Per tant, jo estic d’acord que hem de fer més, però sí dins
moltes inversions que hi ha, nosaltres parlam moltes vegades
d’inversions d’infraestructures, però dins aquestes
infraestructures es fa referència a temes d’FP, no li podria dir
en detall, però li he posat l’IES Marc Ferrer, o l’IES de Son
Servera, que de qualque manera bàsicament la feina es fa en
temes d’FP i així podríem dir molt més.

Per tant, jo crec que el tema postobligatori, com vostè deia
Sra..., la prioritat és el CEIP i l’ESO de qualque manera, però
és evident que les Illes Balears, sobretot tenint en compte que
començam a parlar d’escolaritat fins a 18 anys, és a dir, a mi
m’espanta, d’entrada m’espanta, perquè no tenim això, però és
evident que això és el futur. I si no és aquesta legislatura, la
propera legislatura 18 anys serà un objectiu. Hi ha molts de
països que van en aquesta qüestió. És a dir, el tema del
coneixement, només podrem competir en temes de coneixement
i això passa per incrementar això. Ara, que hi ha d’haver un
plantejament de diversificació sí, però és que en aquests
moments tenim un problema d’escolaritzar el que tenim bàsic.
I per tant, ja m’agradaria poder fer més inversions en
tecnologia, etc., perquè jo crec que necessitam. Però encara
estam en un problema de quantitat i els temes de qualitat encara
els hem d’abordar de forma en el futur.

Sra. Sureda, jo li agraesc la seva actitud col·laborativa. És
veritat que vostès sempre fan aportacions en positiu, vostè
sempre ha fet aportacions en positiu, crítiques, però aportacions
en positiu. I jo sempre he dit que potser que el pla arribi tard,
sí, però ha arribat. Val més arribar tard que no arribar mai. I per
tant, nosaltres tenim clar que hem arribat. I torn repetir, hem fet
coses..., amb un pla que ja teníem, però l’hem presentat tal
vegada un parell de mesos després del que nosaltres voldríem.
També li ho dic com a Conselleria d’Educació, però ho hem fet
i és aquí.
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Que hi ha prioritats sí, és que un pla necessita prioritats.
Però torn repetir, jo distingiria dos moments, el Pla 16-19, o
15-19 que són per a necessitats imperioses, és a dir, ja no és
planificació, és necessitat imperiosa de donar respostes. I 19-23
que és més de planificació. Per tant, tenim temps per veure si
això va per aquí, perquè hi pot haver canvis de tendència
demogràfica, ho deia el Sr. Castells, tal vegada un ajuntament
o un municipi té un creixement demogràfic bo i després baixa
per raons determinades. Per tant, tal vegada algunes coses en el
futur els haurem de convertir en centres de dia, qui sap? Mai se
sap com serà el futur. Però és evident que hem de planificar i
hem de fer les coses en funció de com vagi..., en aquests
moments les Illes Balears creixen, no tots els municipis, però
sí que molts de municipis turístics i costaners tenen un
creixement..., o alguns centres d’algun centre també estan
creixent.

Bé, tema del centre de tecnificació, això no ha fa
estrictament IBISEC. Nosaltres vàrem fer un conveni entre la
Conselleria de Cultura, Esports i Transparència, perquè
l’IBISEC assessorava per fer aquest projecte. Però de qualque
manera, per les notícies que tenc, jo crec que a partir del 18 és
evident que el centre, l’hem visitat un parell de vegades i
necessita no mà de metge, sinó un metge nou, una cosa nova,
perquè és evident que la situació no és el més adequada per
fer... i que consti que crec que fan una bona feina, crec que
surten uns bons esportistes. Jo crec que les Illes Balears tenen
una quantitat de gent bona per metre quadrat increïble pels pocs
que som. Per tant, nosaltres pensam que... i nosaltres hem
tengut reunions amb la Conselleria de Cultura, van per bon
camí i jo esper que el 18 es puguin començar a fer aquestes
obres. Però torn repetir, segurament la cosa concreta li podria
donar la Sra. Ruth Mateu.

CEIP de Costitx, no tenc en aquest moment informació
concreta. Li podem mirar exactament quins problemes hi ha.
Ses Salines el gimnàs sí que està en procés, això sí que es farà.
L’escoleta ja he dit que no, el tema de les escoletes no és que
no ens interessi, és que no arribam i per tant, això jo crec que
seria important. I en tot cas, sempre tenim les portes obertes per
mirar aquelles coses que segurament sorgiran. És a dir,
nosaltres el pla és millorable, però jo crec que hi ha dades
municipi per municipi, que ens poden ajudar a vegades a
intentar canviar coses.

Sr. Castells, ja l’he citat un parell de vegades quan parlava,
i jo li agraesc tota la reflexió sobre el pla i un instrument de
planificació i de gestió. Nosaltres coincidim amb aquest
plantejament; coincidim de qualque manera en què és evident
que un pla es fonamenta sobre un tema de pressupostos, no
podia ser d’altra manera, no és un pla abstracte, és un pla
concret, és un pla que... si ara em diguessin si nosaltres... és a
dir, tenim uns 20 milions de pressupost a IBISEC, l’IBISEC té
42, 43 persones fent feina, si volguéssim tenir més pressuposts
l’IBISEC hauria d’incrementar el nombre de treballadors,
perquè ja amb el que tenim ens resulta difícil i complicat dur a
terme tot això, perquè gestionar tots aquests projectes, fer
projectes, demanar llicències, licitar-los, fer-ne el seguiment no
és fàcil, quan tens tantes coses, coses petites i coses grosses,
però torn repetir, és evident que perquè el pla pugui ser més
eficaç necessitam més persones, això està clar.

Hem incrementat el nombre de persones aquest darrer any,
en tres persones, arquitectes, enginyers i informàtics perquè
d’alguna manera és interessant, però vull dir que el pressupost
no ho és tot, d’alguna manera fins i tot segurament s’hauran
d’externalitzar alguns tipus de projectes perquè no tenim, no
podem donar a l’abast a totes les necessitats que tenim,
projectes importants, però vull dir que aquesta seria tenir més
pressupostos, sí, però si tenim un IBISEC que tengui més
personal, és a dir... el personal és, evident, clau perquè si no, no
surt. Li dic que té 40 i busques de persones, 42 o 43, però n’ha
arribat a tenir més de 60. Per tant, en aquests moments té
aquesta quantitat. Crec que pel que necessitam, pel que hem de
fer s’hauria de millorar, li ho dic sincerament, però és el que
tenim i l’intentam millorar, idò pressionant a qui hem de
pressionar, Sra. Riera, vostè ho sap.

En el tema de barracons, vostè ja ha fet una reflexió, jo no
hi insistiré, de totes formes la política nostra és llevar les aules
modulars, com podria ser d’altra manera, i torn repetir: i les
llevarem en la mesura en què tot el que faci referència a
ampliació i nous centres ho possibiliti, per exemple, Campos,
si realment es fa, quan facem el nou centre la quantitat d’aules
modulars que llevarem serà important, o a l’IES de Binissalem,
que l’IES de Binissalem, la seva ampliació suposarà que totes
les aules modulars que hi ha es llevin i així successivament. Per
tant, crec que una cosa és que les aules modulars puguin donar
un servei en un moment determinat i l’altra que sigui una
obligació perquè no et queda altre remei, vull dir..., és evident
i jo estic d’acord en el que vostè diu, si realment amb una aula
modular puc baixar una ràtio ho faré, també li ho dic, si no em
queda altre remei, però el meu objectiu polític és llevar les
aules modulars, com no podia ser d’altra manera, perquè és...,
és a dir, és una anomalia per entendre’ns, no? Ara, també cal
dir que, d’aules modulars, tal vegada hi ha aules modulars
millors que alguna aula, també ho podríem dir, però en fi,
d’això n’hauríem de parlar, cosa que...

I el tema de les ràtios, és evident que el tema ràtios per a
nosaltres és una de les preocupacions que tenim, és a dir, les
ràtios... hem de plantejar -i això ho he dit moltes vegades-,
se’ns demanen més infraestructures, més professors, que els
professors tenguin dret, recuperin els drets sociolaborals que
havien perdut i tot això al mateix temps és molt complicat.

Jo ho he dit moltes vegades, els sexennis que hem recuperat
per a interins i funcionaris han suposat més de 15 milions
d’euros, és una realitat, és a dir, no cal amagar res, que és just?
Sí. Què hem recuperat una cosa que s’havia perdut? Sí. Però
vull dir que són molts doblers per donar resposta a drets dels
treballadors, efectivament, drets dels treballadors, però
evidentment, si amb aquests 15 milions poguessis fer
infraestructures o altres coses, o nou professors d’atenció a la
diversitat, vull dir..., però d’alguna manera governar és dir més
professors, baixar ràtios, atenció a la diversitat, donar resposta
als drets sociolaborals dels treballadors, construir nous centres,
etc.

Vull dir que d’alguna manera és aquí on es demostra quan
has de prioritzar políticament i no ho podem prioritzar tot i
l’acord marc que vàrem firmar amb l’STEI, Comissions
Obreres i ANPE intentava progressivament anar donant
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resposta a necessitats sobretot dels drets sociolaborals dels
treballadors i poc a poc ho anam aconseguint.

Que és bo? Sí, perquè també necessitam que la gent
treballadora que està dins les aules senti d’alguna manera que
la seva feina és reconeguda i els funcionaris vostè sap que
durant... fa anys que no incrementen els seus sous i crec que
això també és important que és un dret que també s’ha de
plantejar.

Per tant, ràtios, nous professors, infraestructures, drets
sociolaborals són un parell de coses que s’han de conjugar i de
vegades conjugar totes aquestes coses és complicat, però
evidentment nosaltres en aquest pla d’infraestructures de 20
milions o de gairebé 20 milions ens interessa que continuïn
creixent, ho dic sincerament, però també hem de créixer en
personal perquè la gestió sigui més eficaç i més eficient perquè
en definitiva l’administració ha de ser eficaç i eficient i això
crec que és important.

Sra. Olga Ballester, ja li he contestat algunes coses, però és
evident que voluntat política d’aquest pla d’haver-lo presentat
abans hi era i que l’haguéssim presentat sí o sí. Comprenc que
a vegades és qüestió de fe, sé que vostè no té molta fe en mi,
però és evident que l’hagués presentat sí o sí, l’haguéssim
presentat perquè..., després una altra cosa diferent és si li
agrada o no li agrada, si considera, etc., però és evident que
teníem intenció de fer... com vàrem (...) educatiu i (....) totes
aquelles coses hem de presentar en seu parlamentària, que és
d’alguna manera hi ha la voluntat popular.

El tema de l’FP, ja li ho he dit, nosaltres sí que... amb vostè
estic d’acord, sé que l’FP necessita una expansió, però també
li dic quins són els condicionants perquè l’FP sigui... un nivell
en què es pugui expandir com es creix a primària o com a
secundària, és a dir, té uns condicionants que no tenen altres
nivells perquè és més car, és més complex, hem de donar
resposta a les demandes de professionalització i hem de cercar
empresaris, hem de cercar professionals que facin classe i pensi
que a vegades necessitam dur professionals en un parell de
convocatòries de..., fins i tot hem duit, hem hagut de dur gent
de cuina d’altres comunitats autònomes perquè aquí no n’hi ha
suficients o d’alemany, vull dir que...

És a dir, hi ha tota una sèrie de casuístiques, de
condicionants que fa que per posar una FP, un centre d’FP
necessites molts d’elements que no necessites quan poses
l’ESO, però en això estic d’acord amb vostè, hem de posar... i
això és una qüestió de voluntat política, sí, però també voluntat
política del Govern, d’aquesta conselleria que ha incrementat
la relació amb Conselleria de Treball en temes de relació entre
formació ocupacional i formació reglada, sí que la treballam
conjuntament i això ens anirà molt bé per començar a crear
centres integrats d’FP perquè als centres integrats hi ha d’haver
la formació reglada, l’ocupacional i la permanent i d’alguna
manera és per on nosaltres treballam amb la Conselleria de
Treball.

Torn repetir: sí, estic d’acord amb vostè que segurament
hem de fer més coses de les que fem.

A l’Escola d’Art d’Eivissa supòs que es referia, no? A
l’escola d’Eivissa hem fet una inversió, vàrem fer una inversió
el curs passat, una inversió... no sé si era de 150.000, 200.000
euros, ara no ho record exactament. I també li vull dir al mateix
temps que una vegada que hem concretat amb el Consell
Insular d’Eivissa tot el que fa referència a l’Escola Oficial
d’Idiomes, també ja hem fet alguna reunió informal amb el
Consell d’Eivissa i amb l’Escola d’Arts i Oficis perquè també
l’Escola d’Arts i Oficis pugui anar a Sa Coma i, aleshores ja
hem vist alguns espais, però necessitam d’alguna manera fer un
grup de treball concret per veure si Sa Coma té les condicions
adequades perquè l’Escola d’Arts i Oficis hi vagi i per tant... i
si realment hi va nosaltres estam disposats, dic com a
conselleria, i el Consell Insular d’Eivissa en aquest sentit també
està disposat a treballar en aquesta qüestió. 

Per tant, seria un edifici que també pagaria el Consell
d’Eivissa, jo no diré allò que deia Felipe González, perquè no
ho vull dir, però gato, gato..., gato negro lo importante es que
cace ratones. Per tant, l’important és que si nosaltres podem
crear una escola d’arts i oficis amb millors condicions de les
que hi ha actualment, nosaltres estarem contents. 

Per tant, si el Consell Insular d’Eivissa està disposat perquè
té recursos a fer-ho, nosaltres encantats, és a dir, serà bo per a
Eivissa, serà bo per als estudiants d’Eivissa i per estudiar... per
als estudis d’Arts i Oficis d’aquesta illa i pensam que és bo que
es revitalitzin i tot això...

Maioris, tot això, en fi, està pensat per a la propera
legislatura, és a dir, no... no podem donar resposta.

No sé si ha dit alguna cosa més... mana?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si no parla amb el micròfon no la sent...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

El Conservatorio de Música...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Ah, sí, el conservatori, sí, sí, perdoni, perdoni, el
conservatori d’aquí és un conservatori que inclou els estudis de
(...) professional, també hi ha estudis elementals i professionals,
que s’han de fer l’horabaixa d’alguna manera, lògicament, en
fi..., crec que estan millorant algunes coses, però la nostra idea
és fer una ampliació. Amb quines condicions? Encara ho estam
estudiant, però hem de... d’això perquè hi ha en aquests
moments estudis de música, tenen un... en fi, un nivell de
demanda important, ja hem dit que a nosaltres ens interessa el
tema de la música, tenim el tema de Son Serra que és un centre
emblemàtic integrat de música, vàrem posar el Simó Ballester,
segurament mirarem a altres llocs, però el Conservatori
Professional crec que fa una bona feina, també s’ha creat el
Conservatori Professional de Manacor i un a Felanitx, en farem
un també, professional, a Inca i d’alguna manera l’important és
també que el Conservatori Superior de Música, que era un
estudi parauniversitari, tengui aquelles condicions adequades,
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i també hi estam treballant; per això des de la Direcció General
de Planificació i des de la Direcció General de Política
Universitària i Ensenyament Superior estam treballant per
intentar veure com podem millorar els estudis de música. Per
tant hi haurà segurament una ampliació i en això estam.

No sé si ho he contestat tot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara en el torn de rèplica té la
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular, Sra. Núria
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Miri, la
dinàmica parlamentària és que els grups parlamentaris demanen
compareixença al conseller, el conseller ve i explica, i explica
el seu pla. Evidentment tots els govern tenen plans; el govern
anterior tenia un pla, igual que el tenien els altres pactes. Jo li
puc recordar, perquè ara pensant..., per exemple, l’escola
d’adults de Maó hi va haver la consellera de MÉS i el Sr.
Grosske que ja la varen publicitar amb un pla; la varen
anunciar, varen fer molta de difusió, però després va ser el
govern de l’anterior legislatura que vàrem iniciar aquesta escola
d’adults de Maó. Per tant teníem un pla i vàrem executar coses
d’altres plans que havien deixat els pactes fora fer.

Per tant la dinàmica parlamentària -ho diu l’Estatut- és que
vostè ve a contar el seu pla, i volem que expliqui aquest pla
precisament perquè no passin aquestes coses, perquè ens
presenta un pla 2016 -que ja ha passat- 2023 i nosaltres volem
saber la cronologia i el full de ruta del que vostè està fent i
quins recursos inverteix vostè aquesta legislatura a les Balears.
Hi ha una sèrie de qüestions que ja li aviso que li demanaré per
escrit perquè no m’han quedat molt clares les seves respostes,
li demanaré informes tècnics que donen suport al full de ruta
cronològic per saber l’objectivitat d’actuacions a cada
municipi; li demanaré explicació d’aquest criteri de distribució
proporcional territorial, a veure d’on surt, perquè ens agradaria
tenir l’objectivitat de veure d’on surt aquest criteri; el llistat de
les 240 obres fetes, que vostè ha dit que era molt feixuc però
ens agradaria tenir-lo per veure exactament, evidentment, què
han fet i on; i amb quins municipis no s’ha reunit, que no m’ha
contestat, i el perquè.

També, quins doblers en concret ha destinat amb fons
propis; és a dir, és ver que el FEDER, el 50-50, no és d’ara,
sempre ha estat així, i és ver que als ajuntaments que avancen
doblers després se’ls han de pagar, el problema és saber quan
se’ls paguen, perquè si el pla ja és 2016-2023, sapiguem quan
tornarem els doblers aquests que vostè vol que avancin els
ajuntaments; potser els hauran d’avançar l’any 2000..., no
sabem quan, i això també s’ha de fer d’una forma seriosa. No
es pot dir “feim obres, les paguen els ajuntaments, les
tornarem”; clar que les tornarem, però un ha de tenir clar quan
les tornarà, amb unes partides pressupostàries i amb uns
compromisos, d’acord?

Si vostès han hagut de renegociar. El BEI deu ser perquè no
han complit el full de ruta, perquè el BEI es va acordar en base

a la credibilitat que davant Europa va tenir el govern del Partit
Popular l’anterior legislatura perquè a vostès, en el segon pacte,
no els donaven res perquè no es fiaven, i gràcies a la
credibilitat que vàrem recuperar amb la recuperació econòmica
i les mesures que es varen adoptar, es varen aconseguir aquests
27,7 milions d’euros, i en tota la legislatura es varen fer
actuacions amb partides de 54 milions. Per tant no ens presenti
una gràfica que ara pareix que vostès fan tota la inversió, i
després ens diguin a més que del BEI han hagut de renegociar.
Idò miri quina gestió han fet aquests dos anys per haver de
renegociar el BEI.

També ens agradaria saber, quan vostè presentava el pla el
mes de desembre, paral·lelament hi havia tota una sèrie de
problemes en els centres perquè estàvem en ple hivern,
d’humitats, problemes de calefacció a totes les illes, no només
els que comentàvem abans de Menorca; m’agradaria saber
quins doblers concrets ha invertit aquests mesos perquè no torni
a passar l’any que ve perquè, clar, ara ja comença el bon temps
però tornarem arribar al mes d’octubre, novembre, i ens
agradaria saber si han previst i han planificat i quins doblers
s’han invertit a reformar aquests defectes o aquests
desperfectes.

Tornaré a incidir en el tema de finançament de forma curta,
perquè he sentit un altre pic que vostè ha dit, en relació amb el
fet que tenguem un millor finançament, i qualque diputat també
ho ha dit, a veure si tendríem un millor finançament en un futur.
Els increments de pressuposts requereixen tenir un pressupost
aprovat, no un pressupost prorrogat, perquè, prorrogat, es
prorroga tot menys les inversions; es paguen primer les
nòmines, després despeses anteriors, i això són uns pressuposts
prorrogats. A Hisenda funcionen les coses així. Per tant jo el
rept, igual que he dit abans, a convèncer els seus socis de
Madrid a aprovar els pressuposts, perquè si s’aproven els
pressuposts nacionals, amb aquesta voluntat de consens i de
diàleg que se suposa que hi ha, podrem tenir millor finançament
i podrem tenir unes millors infraestructures i un millor pla
d’infraestructures, que és una de les coses que s’han posat, cada
vegada que han intervengut, sobre la taula.

També li vull recordar que, protocols, no només els fa el
Partit Popular; la consellera d’Hisenda en té un, a més
pressupostat, vull dir que també qualque valor donen vostès als
protocols. També ho vull dir perquè també s’ha atacat el Partit
Popular en aquest sentit. 

I també li he de dir que continuarem fent proposicions no de
llei, faltaria més, és la nostra feina. Evidentment, Sr. Conseller,
si a nosaltres se’ns hagués donat participació per consensuar
aquest pla abans de fer-lo haguéssim presentat les nostres
propostes; si no, farem proposicions no de llei, farem
propostes, farem demandes i farem queixes de control, perquè
això és la feina que ens comana l’Estatut a l’article 40, és que
és la nostra feina, faltaria més que no la féssim. També li he de
dir que hi haurà altres grups que es dedicaran potser a daurar-li
la píndola, perquè també si formen part i tenen aquesta sintonia
del Govern, idò la seva feina és aquesta. Nosaltres ens
dedicarem a fer la feina de control. I presentam proposicions no
de llei conformement a les necessitats que ens transmeten;
qualque efecte tenen: Caimari, Montuïri...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’anar acabant, per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Vaig acabant. ...Montuïri, vostè diu que també s’ha reunit
o s’ha posat en marxa; Santanyí; a Mancor va ser per
unanimitat... De qualque cosa deuen servir les proposicions no
de llei del Partit Popular si després tenen efectes sobre els
pobles.

Finalment, per acabar, Sr. Conseller, jo li demano que
rectifiqui, que revisi aquest pla, que si vostè diu que si vol fer
un pla real i seriós realment el faci, i presenti aquestes
propostes que vostè està disposat a fer aquests dos anys que li
queden de legislatura i no ens faci un programa electoral de
cara a l’any 2023.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, Sr. Salvador Aguilera, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
la seva resposta, i bé, com vostè sap vinc del carrer, vinc de la
reivindicació, vinc d’intentar transmetre les necessitats, i hem
patit, com ja vostè ha comentat i algun dels portaveus, uns anys
de lluita en què demanàvem necessitats, i en el tema
d’infraestructures i en el cas d’Eivissa és una qüestió sagnant,
històrica i necessària de corregir.

Sobre això intentam sempre en positiu. Una de les qüestions
que li demanaria és si seria possible que justament aquesta
presentació que han presentat en Power-Point, que és un petit
resum, si ens la podria fer arribar a la resta de grups
parlamentaris; penso que seria interessant per veure en un petit
resum aquestes dades.

I molt concretament, per acabar, vull dir que estarem
damunt sobretot del que vostè ha comentat; a l’hora de
construir edificis, en aquest cas centres educatius, sempre o
quasi sempre s’ha deixat de mà a arquitectes o persones que no
treballen allí, que no són nens, nenes, docents, famílies, i per
tant trobar centres educatius sense un arbre, unes
engronsadores, etc., etc., o necessitats per a cada una de les
etapes és una qüestió que li demanarem, i des de Podem
insistirem perquè en aquest grup de treball, o quan damunt la
taula hi hagi un projecte, pugui la comunitat educativa, i
sempre que siguin experts, ho torno a repetir, pugui aportar un
granet d’arena a fer una millor escola, un millor centre
educatiu.

Sobre el seu optimisme, volem nosaltres des de Podem ser
optimistes, però a hores d’ara no tenim centres nous construïts,
i vostè ha comentat que diversos d’aquests centres educatius
estan pendents del solar. Si no tenim solar enguany o l’any

següent acabarem la legislatura amb quants de centres nous?
Vostè ha dit deu centres nous que es construiran. Volem pensar
en positiu.

Sobre la firma dels convenis ha comentat la Sra. Isabel
Busquets, el seu govern ha firmat convenis amb ajuntaments o
amb el consell; per tant, tant el Partit Popular com el Partit
Socialista han firmat convenis perquè són necessaris. És obvi
que la infradotació que tenim i patit és allí. 

I ja per acabar, dues qüestions molt importants. Sé que està
treballant sobre el tema de la falta de manteniment per part dels
ajuntaments de les escoles; és un tema que ens preocupa a tots
i a totes, perquè sabem perfectament que això ha estat una
qüestió que no podem ficar tots els ajuntaments dins el mateix
calaix, però sí que quan tenim escoles velles es necessita
manteniment i després reformes, que són qüestions que hi ha
entre l’ajuntament i l’IBISEC.

I per últim ja li faré arribar via correu electrònic, bé, dos
titulars. FAPA Mallorca: “El plan de infraestructuras de
educación desatiende las demandas de 17 de 26 escuelas”; no
li faré la relació però li faré arribar aquesta qüestió. I també
paraules de na Pepita Costa, que vostè la coneix perfectament,
la presidenta de FAPA Eivissa i Formentera: “La falta de
centros es una emergencia educativa”. Per tant moltes vegades
les reivindicacions estan justificades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra. Isabel Busquets, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

També faré una intervenció breu. Gràcies, presidenta.
Només un aclariment, perquè aquí quan parlam de qui paga, qui
paga, qui paga, només vull recordar que qui paga són els
ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes, i el que feim
simplement les diferents administracions és gestionar els
doblers que paguen els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes
illes. Per tant, tant si paga un com l’altre... El nostre compromís
és gestionar de manera adequada dels impostos que són per
donar els serveis públics adequats.

Sí, ja li faré pregunta per escrit o com sigui, perquè la
veritat és que s’ha fet un poc tard. Només una cosa: a l’hora de
construir nous centres, pensem també en les noves... -és un
suggeriment per tenir-ho en compte- en les noves dinàmiques
educatives i en els processos d’innovació. Heu dit que heu
parlat amb la comunitat educativa a l’hora de planificar nous
centres per tal de poder... tal vegada la manera d’ensenyar no
és igual ara que fa cinquanta anys, per poder fer uns espais
polivalents que puguin servir per després noves formes
d’educació i d’innovació.

I després sí que, quan m’he posat en contacte amb
companys i companyes dels municipis, diuen que l’IBISEC
també té un pla de petites reformes, aquelles reformes que tal
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vegada serien d’obra menor, que són de reparació de
desperfectes, etc.; que també puguem tenir-ne coneixença i
poder informar-nos de com és la millor manera per accedir-hi.

Res més. Moltes gràcies una altra vegada.

Perdó, vull afegir una darrera cosa molt ràpida: que la Sra.
Riera, del Partit Popular, ha dit que ells faran PNL i vendran i
faran la seva tasca d’oposició, com ha de ser, per descomptat,
i nosaltres si trobam que són adients les votarem a favor i, si
no, les aturarem votant-hi en contra, que també és la nostra
feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, de manera
molt breu, el tema de les escoletes sap que és un tema que
m’interessa molt, sobretot per l’ajuda que suposa a les famílies
i als municipis, i evidentment que tant el Govern de la
comunitat com el Govern de l’Estat hi han de prendre part, i és
un tema que s’ha d’abordar i s’ha de mirar d’incrementar la
seva ajuda.

Una pregunta que no m’ha contestat és el tema de Santanyí,
perquè el 2017 hi havia pressupostats, en teoria, amb les
esmenes que es presentaren i que s’acceptaren, 500.000 euros,
200 per al Blai Bonet i 300 per a les barreres arquitectòniques
dels diferents edificis del municipi. M’agradaria que em
contestàs.

I, Sr. Aguilera, com sempre em fa molta gràcies, perquè jo
crec que tots els diputats que som en aquesta cambra venim del
carrer, escoltam les necessitats dels municipis, i a posta les
aportam d’una manera o l’altra a través de PNL, o a través del
Govern, o així com ens vagi millor. Vull dir que això pareix
que és una bandera que em fa molta gràcia que encara no s’hagi
superat.

Vull agrair al conseller la seva presència, igual que a tot
l’equip, i esperem veure’l prest una altra vegada aquí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Diputat Josep Castells per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies per les seves
respostes i els seus comentaris a les nostres intervencions, Sr.
Conseller. A mi m’ha quedat en el tinter fer-li avinents alguns
temes no tan en forma de pregunta, perquè entenc que tampoc
no és el format, ara, però sí almenys perquè quedi constància i

perquè quan sigui el moment tinguem ocasió de tornar-ne a
parlar, puguem saber d’alguna manera, el que són les nostres
problemàtiques en matèria d’infraestructures, com queden dins
aquest pla.

Dins el que són les grans obres ja sap vostè, ja li ho he dit,
que a mi em fa un poc de mal als ulls veure escola d’adults i
conservatori en la mateixa línia. Ho entenc, avui a la
presentació que ens ha fet li agraesc molt que ja estava separat,
però com que a la versió que hi ha aquí encara continuen en
una mateixa línia, són dues obres diferents amb un pressupost
diferent, sabem que preveuen 3,5 milions per a les dues coses,
sabem que aquests doblers no són prou per fer les dues
intervencions; també sabem que això té un calendari... tenen
calendaris diferents, i per tant tampoc no en vull fer qüestió ara,
però sí que crec que de cara a properes versions, a mesura que
es vagin desvetllant les incògnites sobre cadascuna d’aquestes
dues obres, això ha de quedar clarament diferenciat.

Sobre el Ramis ja n’hem parlat. Li agraesc i aplaudesc la
iniciativa d’avançar l’ampliació. I també només vull dir que
dintre del capítol d’ampliacions jo trob a faltar, dintre d’aquest
pla, alguna referència a l’escola Mare de Déu del Toro de
Ciutadella, que és una escola que té una morfologia una mica
complicada, amb dos centres separats, un dels quals amb
moltes mancances d’espais. 

M’afegesc també..., estic d’acord, jo entenc quan vostè diu
que sí que es té en compte la formació professional, però, bé,
vostè sap que hi ha en marxa un projecte il·lusionador, que és
el del centre integrat d’FP a Ciutadella. Tampoc no tenim solar,
per tant també entenc que no hi sigui, tot i que hi ha un projecte
de tenir-lo, però evidentment això s’hauria d’articular, però, bé,
com que sí que hi ha altres centres que no en tenen, tampoc,
doncs potser aquest almenys estaria bé posar-lo de cara que del
19 al 23 hi hagués aquest projecte.

Entenc que no hem d’entrar en petites obres, però com que
precisament en el pla hi ha tot un capítol dedicat a barreres
arquitectòniques, també vull deixar constància que hi ha alguns
centres de Menorca amb problemes de barreres
arquitectòniques que no són aquí, com són el CEIP Antoni
Juan, el CEIP Mare de Déu de Gràcia i el CEIP Sant Lluís;
tenen problemes de barreres arquitectòniques, no puc dir en
aquests moments si són més o menys importants que les que hi
ha aquí, però sí que vull deixar constància que aquests centres
no hi són i que per tant hauríem de saber per què no hi són, i no
vull posar en cap mena..., i ja li dic que no li ho estic ara
preguntant, sinó simplement posant-ho sobre la taula. I també,
en el capítol de seguretat i emergències, que és un dels criteris,
doncs tenim també mancances en el mateix CEIP Antoni Juan,
al CEIP Font i Roig de Maó, el CEIP Tramuntana, al Mare de
Déu del Toro de Ciutadella, al qual he fet referència abans, i
també als instituts Pasqual Calbó i Ramis. A part, evidentment,
del Conservatori, el Conservatori que vostè sap que, a part del
projecte de fer un conservatori nou, hi ha en aquest moment
mancances a nivell de seguretat i emergències; en canvi, per
exemple, l’escola d’Es Mercadal, que està prevista ja en el
llistat d’actuacions a fer, doncs per exemple també apareix com
a petita actuació, tot i que, com que té més de 50.000 euros, sí
que hi figura. Per això he volgut deixar-ne constància.
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I després, per acabar, una reflexió, també, o una proposta
d’actuació, i és que penso que en els casos d’escoles de
primària, que són titularitat, com sabem tots, dels ajuntaments,
potser serien possibles aquestes petites obres de finestres,
lavabos, patis, tancaments, que costa tant que tirin endavant,
una possible manera de gestionar-ho seria un conveni amb
l’ajuntament en el qual, precisament pels problemes que vostè
ha dit de recursos humans que té l’IBISEC, que es transfereixin
els doblers a cada ajuntament i fos l’ajuntament el que assumís
la solució; podria donar més agilitat a la solució d’aquests
petits problemes, que no són tan importants com els que tenim
en el pla però que generen també molt de malestar, moltes
queixes i molt de renou en el sistema, i així tal vegada ho
podríem evitar.

Com li deia no són preguntes que li faig ara perquè me les
contesti perquè entenc que no és l’espai, però són propostes
que pos sobre la taula o temes que m’agradaria que quedessin
apuntats per saber en futures ocasions si es tenen en compte, o
si ja s’han tingut en compte i simplement no s’ha considerat
oportú que estiguin en el pla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, els vull comunicar que en
aquest moment suspenc la compareixença durant un minut
perquè els membres de la Mesa, abans de partir, puguem fixar
l’ordre del dia de la propera comissió. 

Per tant, un minut. Preg al Sr. Aguilera que s’acosti.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam la compareixença. Té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Mixt, que no hi és. 

Per tant, passarem al portaveu del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula per cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo Sr. Conseller, torn insistir en el
mateix, no m’ha contestat, però em don..., expressament no
m’ha contestat, però pens que amb el que ha dit és important,
per a mi és molt important aquest pla i crec que és important
que tenguem les eines per poder-lo modificar, planificar i
participar. Crec que ha dit les eines que es pot donar i per tant,
penso que és suficient.

Jo l’únic que he de dir és, aquí s’ha parlat del finançament,
que si paga un, que si paga l’altre. I jo torno insistir, crec que
el comentari de la Sra. Busquets és encertat, paguen els
ciutadans i al final no és que tirin pilotes fora, sinó que se cerca
finançament.

Respecte a la planificació temporal. La planificació
temporal crec que és una planificació temporal encertada,
podem estar més d’acord o no. No crec que sigui un programa
electoral, perquè si fos un programa electoral tal vegada tendria

altres prioritats per davant de les que hi ha. I crec que sí que hi
ha aquestes puntualitzacions.

Simplement donar-li les gràcies. I el que sí que li volia
remarcar era el tema de l’arquitectura, el que passa és que la
Sra. Busquets ja ho ha dit, el tema de l’arquitectura a l’hora de
planificar centres, a l’hora d’arreglar centres, fer participar la
comunitat educativa. És a dir, crec que és importantíssim, hi ha
moltes centres i l’evidència és que hi ha molts centres que estan
dissenyats per arquitectes que no han (...) mai una aula i per
tant, després això repercuteix en la qualitat del centre docent.

I simplement volia acabar, el que passa és que el Sr.
Aguilera ja no hi és, dir-li que ell vindrà del carrer, però aquí
hi ha altra gent que no sols venim del carrer, sinó que venim
també des d’un centre educatiu. Per tant, sabem quines són les
necessitats dels centres educatius.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, intentaré ser molt breu. En principi Sr. Casanova,
disculpi, de qualque manera..., a vegades això és el que passa,
se m’ha traspaperat un paper, però bé, li deman disculpes
evidentment. I en tot cas començaré per vostè, de qualque
manera.

Evidentment el tema d’arquitectura i innovació, tal com
deia també la Sra. Busquets. Nosaltres hem dit, és evident que
filigranes pedagògiques, arquitectòniques no en farem. Ho dic
perquè és evident que nosaltres necessitam escolaritzar i tal. El
que sí hem dit és que nosaltres intentarem i ja hem intentat amb
l’Institut de Secundària de Santa Maria, en el CEIP de Son
Macià, que la participació de la comunitat educativa ajudi a
dissenyar millor el centre i que s’ho sentin més seu. Això sí que
ho farem, però les coses justes. És a dir, de qualque manera tot
té uns costos. I ja m’agradaria poder passar a un altre nivell
d’arquitectura escolar amb el que tenim. Però és evident que
així i tot, malgrat el que marquen les normes que s’han
d’aplicar, és evident que pens que es poden fer elements de
flexibilitat i que encaixin en un plantejament més d’innovació
pedagògica. Jo crec que... Però també la innovació és
arquitectònica, és organitzativa i és metodològica. Hi ha molts
d’elements que intervenen. Però és evident que l’arquitectura
condiciona, no determina, però pot condicionar.

I en tot cas els nous centres estan molt millors i esper així
i tot que de qualque manera és evident que a vegades els nous
centres ens donen més problemes de goteres i aquestes coses
que els centres antics. I això és perquè de qualque manera... i
així sí que nosaltres realment nosaltres intentarem un control
estricte de l’execució dels projectes, perquè a vegades hi ha
gent que vol guanyar massa, hi ha manca de controls i tots hem
tengut..., totes les administracions hem hagut de patir de
vegades la manca..., jo diria de competència professional, o
d’excés d’ambició de guanyar doblers. I fem centres que a
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vegades no només estan mal fets, sinó que a més resulta que
creen més problemes que centres que fa anys i panys que estan
realitzats. Per tant, hem d’intentar fer una bona arquitectura,
una arquitectura funcional, una arquitectura realment útil. I
sobretot una arquitectura que no ens creï problemes. Jo l’altre
dia quan vaig anar al Quarter del Rei, la quantitat de goteres
que tenia era impressionant, per no dir altres qüestions que eren
lamentables.

Miri, jo no vull entrar en més debats, ja és tard, tothom ja
ha definit les seves coses. Jo Sra. Riera no només no canviaré
aquest pla, sinó que estam orgullosos d’aquest pla. Jo li deman
realment que presentin totes les PNL i si són PNL i propostes
que encaixen dins aquest pla i que el poden modificar en
positiu, li promet que des de la conselleria intentarem que sigui
així. Nosaltres no estam tancats a res, però sí que pensam que
com a mínim hi ha un pla, un pla millorable, és a dir no hi ha
res en aquest món, gràcies a Déu no hi ha res perfecte, ni tan
sols aquest Pla, (...). I és veritat que les administracions..., tots
tenim els nostres dèficits. Jo el que passa és que de les
administracions dels altres no en sé, jo estic en aquesta
administració des de l’any 2015. Abans no he estat a altra
administració. No, no..., vostè sí que va consellera d’Educació
i va formar part d’un govern i per tant, té una certa
responsabilitat. Però torn repetir que a mi mirar cap enrera no
m’interessa, m’interessa mirar cap endavant. I jo pens que entre
tots podem millorar l’educació.

Sr. Salvador Aguilera, no li contestaré perquè no hi és. Però
és evident que la comunitat educativa és plural, és diversa i
ningú no té la capacitat de dir que és seva. Jo el tema..., ha citat
la Sra. Pepita Costa, jo la conec, és la presidenta de la FAPA i
l’altre dia va venir al Consell Escolar de les Illes Balears i va
donar la seva opinió sobre el Pla d’infraestructures educatives
i sé el que va dir. Per tant, aquí no ho diré perquè no hi ha ni la
Sra. Pepita, ni el Sr. Salvador Aguilera, però va fer una
interpretació respecte d’això.

Sra. Busquets, hi ha una cosa que vull dir. Totes les obres
menors que es fan es posen a la pàgina web d’IBISEC, que jo
sàpiga abans no es feia. I que per descomptat les licitacions
també. Però en tot cas, les petites obres i això..., el Sr. Castells
tampoc no és, tothom se’n va...

(Algunes rialles)

És a dir, també és evident que des de la delegació territorial
i ho deia el director general, està fent feina a Menorca per tal
de concretar les actuacions concretes, específiques, aquest
element de vida quotidiana que són tan importants com les
grans obres, ho estan concretant amb ajuntaments. I
evidentment si podem arribar a convenis amb ajuntaments per
a persianes o altre tipus de coses, ho intentarem. Però tampoc
no podem fer, és molt difícil fer convenis amb tots els
ajuntaments, perquè això és d’una tramitació brutal. Jo crec que
val més arribar a acords, tu pagues una cosa i jo en pag una
altra, que fer molts de convenis que els hem de tramitar i això
suposa una burocràcia que no és pagat, de vegades per a 40.000
euros. Du més feina fer-ho, que realment d’executar. Però sí
que ens interessa i això sí que és important Sra. Busquets, la
vida quotidiana dels centres. 

Per tant, si nosaltres podem dur a terme accions,
específiques, puntuals de persianes, de petites reformes, que a
vegades allò petit és bell i per tant, si allò petit és bell a un
centre, jo crec que és bo que facem aquelles coses que tal
vegada milloren moltíssim la vida dels centres. A vegades
perquè hi ha petites coses, a les grans coses a vegades tal
vegada no li donam la importància, però fer una reparació d’un
bany és clau, tenint en compte que els banys són un element
important dins la vida d’un centre. 

Per tant, jo agraesc a tots, a la Sra. Riera, a la Sra. Busquets,
al Sr. Casanova, a la Sra. Maria Antònia Sureda, per suposat al
Sr. Castells i al Sr. Salvador Aguilera, a la Sra. Olga Ballester,
totes aportacions que han fet perquè aquest Pla
d’infraestructures millori realment l’estructura educativa a
nivell de centre de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Li agraïm la informació que
ha donat a aquesta compareixença.

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