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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Bel Busquets.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Juan Manuel Lafuente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei núm. 1904
i 1905/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1904/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per al
reforç de la plantilla orgànica d’inspectors d’educació de
les Illes Balears.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1904/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per al reforç de la plantilla orgànica d’inspectors
d’educació de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Aquesta
primera proposta que duim el Grup Parlamentari Popular fa
referència a les necessitats de reforçar la plantilla orgànica
d’inspectors d’educació de la nostra comunitat. 

Com diu la iniciativa, les dades que surten dels indicadors
del sistema educatiu balear l’any 2016 han posat en evidència
que continuam amb una situació complicada a nivell educatiu,
que estam per sota de la mitjana de l’Estat en la majoria
d’indicadors, i que estam per tant allunyats tant dels objectius
que hi ha de l’Estratègia 2020, que és una estratègia europea on
estam tots els països, que tenim una situació dels majors índexs
de fracàs i d’abandonament prematur escolar, que tenim menors
taxes netes d’escolarització en tots els nivells obligatoris i
postobligatoris, majors taxes de repetició de curs, percentatges
baixos d’idoneïtat, problemes de convivència, casos
d’assetjament escolar..., en definitiva, que hi ha una necessitat
de reorientar el model del sistema educatiu i dur-lo des d’una
atenció més coordinada de tots els agents educatius que formen
part de la comunitat educativa, i a més amb una atenció més
individualitzada i propera a tots els centres educatius i al seu
alumnat.

Diem això d’una atenció més individualitzada i propera
perquè en aquest context són els inspectors educatius els que
ocupen un paper clau, perquè són agents de suport educatiu en
els centres i realitzen una funció assessora, supervisora,
inspectora i avaluadora dels centres educatius i de la comunitat
educativa en general.

A la comunitat autònoma la nostra administració
autonòmica disposa actualment d’una plantilla orgànica, si no
vaig equivocada, en el cos d’inspectors de 29 llocs de feina, 24
a Mallorca, 3 a Eivissa i 2 a Menorca, i d’aquestes places que
hi ha en plantilla n’hi ha actualment 10 d’ocupades i la resta
estan dins un tràmit administratiu de procediment de concurs de
trasllats que es va convocar el gener i que actualment, segons
he pogut comprovar a la web, ha sortit publicada la resolució
d’aprovació definitiva de 9 persones aspirants per cobrir una
part d’aquestes places; per tant encara està en tramitació per a
la seva cobertura.

Aquesta estructura, 29 places de les quals n’hi ha 10
d’ocupades i 9 que s’han de cobrir i 10 que quedarien encara
vacants, és totalment insuficient per gestionar tots els centres
educatius de les Illes Balears i donar resposta a aquestes
necessitats que de forma general he comentat en un principi. Si
tenim un total de 785 centres distribuïts entre quatre illes, entre
centres d’educació infantil, primària, centres concertats, escoles
de música, centres de formació professional, centres per a
persones adultes, centres en definitiva -conservatoris...- de
diferents especialitats, en total 785 per a 29 places, evidentment
és evident que aquesta plantilla d’inspectors és totalment
insuficient. Quan dic un total de 785 evidentment dic centres
sostinguts amb fons públics, siguin centres concertats o centres
públics, perquè tots formen part de la xarxa pública d’educació
de les Balears. D’aquesta manera 29 inspectors, que a més
tenen funció de col·laboració per aconseguir el Pla d’èxit
educatiu que ens ha presentat aquest govern del pacte amb més
de cent mesures que suposadament s’han de posar en marxa, on
el paper coordinador -ens diu aquest pla d’èxit- dels inspectors
és fonamental, i una de les mesures que a més ens diu que ja
s’està implantant és reforçar la plantilla d’inspectors, realment
-creguin-me- em pareix que realment és per ventura una
suposició, una voluntat, un desig, més que una realitat.

L’únic que s’ha fet per tant fins ara, pel que veim, és aquest
concurs de trasllats, no s’han fet oposicions, saben vostès que
hi ha sentències dels tribunals que reiteradament han dit que no
es poden continuar fent comissions de serveis dins la plantilla
d’inspectors, que el que s’han de fer són oposicions perquè les
comissions de serveis és una solució temporal, i el concurs de
trasllats únicament dóna cobertura a una part de les places, però
no incrementa la plantilla per donar cobertura a les necessitats.
Per tant nosaltres ens demanam on és la millora; la millora no
hi és, per tant això, aquesta situació, aquest pla d’èxit és
impossible que es posi en marxa, és inviable, i és un frau als
compromisos que s’havien fet amb la ciutadania. 

D’aquesta manera el Grup Parlamentari Popular presenta
aquesta proposició no de llei que diu en concret: “Primer: El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar la plantilla orgànica d’inspectors educatius
de l’administració autonòmica incrementant el nombre de llocs
de feina que la integren de forma suficient per poder donar
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resposta adequada a les necessitats actuals del nostre sistema
educatiu. Segon: El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a ocupar de forma estable totes les
places vacants existents i de nova creació de la plantilla
d’inspectors educatius abans de l’inici del proper curs 2017-
2018".

En relació amb les esmenes que s’han presentat els he de dir
que no entenc molt bé quina és la finalitat, si és realment
esmenar un text del Partit Popular o si és aportar qualque
solució nova perquè, clar, si vostès ens esmenen que en lloc
que es reforci i s’incrementi la plantilla el que proposen és
adaptar-la, a mi m’agradaria saber què és adaptar una plantilla
d’inspectors, perquè una plantilla d’inspectors no és una relació
de llocs de feina on hi ha diferents places amb diferents
especialitats que es puguin adaptar i diferents requisits, és una
plantilla de llocs de feina en què tots tenen les mateixes
característiques. Per tant no serà modificar els requisits dels
inspectors. Tampoc no serà moure’ls entre illes, si tenim faves
comptades per a cada illa. Per tant m’agradaria saber a què es
refereixen per adaptar, si és per fer un passa tu de no haver
d’incrementar aquesta plantilla.

I la segona esmena, dir que al llarg de la legislatura s’estudiï
la necessitat de convocar oposicions, faltaria més que durant la
legislatura no s’estudiàs, però és que a part d’això ara hi ha una
necessitat real de convocar oposicions, d’incrementar les
places, i és el que nosaltres proposam. Per tant, senyors del
Partit Socialista, jo els encoratjo que siguin valents, que no es
posin de perfil en aquest tema, que facin el que han predicat
durant quatre anys a l’oposició i dos anys que fa que governen,
posin doblers a Educació i facin una plantilla d’inspectors
adequada a les nostres necessitats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Socialista ha presentat
les esmenes RGE núm. 4557 i 4558/17. Per a la seva defensa
té la paraula el diputat Enric Casanova, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Riera, jo quan vagi
veure aquesta PNL en principi el títol... dius: “bé, sembla que
per fi el PP ha vist la llum i ha trobat el camí”, ha trobat el camí
perquè per fi se n’adona de per a què serveix un inspector.
Serveix un inspector, com vostè bé ha dit, per orientar, per
reforçar, per adequar; no té funció de policia, la Inspecció
educativa no té una funció de policia, sinó que té una funció de
suport, d’assessorament i d’acompanyament de (...), d’acord?

Li dic això perquè, clar, jo he quedat sorprès perquè diu “no
hi ha millora, no hi ha millora”. Clar, jo venc aquí a parlar dels
problemes que tenim, però al final crec que faré com fa el Sr.
Jerez, que diu “jo no vinc aquí a parlar del que hi havia”, però
resulta que, clar, no venim aquí a parlar del que hi havia però
s’ha de saber. Vostè quan era consellera, Sra. Riera, tenia una
plantilla d’inspectors de 9. Els centres aquests que ha dit de
700 no sé quants en els quals posa les escoles de música, que

no sé per què posa les escoles de música en relació amb els
inspectors, perquè les escoles de música no tenen res a veure
amb la Inspecció educativa, simplement tenen a veure amb
l’autorització que es fa per part de la Direcció General de
Planificació i Centres, les posa dins el sac perquè així sumen
més i semblen millor, però bé, la qüestió és que quan vostè era
consellera hi havia 9 inspectors. Avui hi ha una plantilla de 29.
Si no veu la millora idò no sé..., de 9 a 29 n’hi van 20, la
millora és de 20; si no la veu...

Però torno a dir, torno a dir, el que més m’agrada és el
canvi de tarannà, el canvi de tarannà en el que és la funció
inspectora. La funció inspectora durant la legislatura anterior -
perquè jo no he vingut aquí a parlar de la legislatura anterior
però, bé, al final ho hem de dir- la legislatura anterior la funció
dels inspectors, i vostè ho sap perquè va sortir, va sortir, la
funció dels inspectors era anar i fer tot allò que li deia la
conselleria i en aquell moment fins i tot es va cessar un cap
d’inspecció, que era el Sr. Antonio González, perquè no estava
d’acord en fer allò que determinats diputats d’aquest Parlament
s’oferien a fer, que és fer llistes, fer llistes, les llistes negres, les
famoses llistes negres. Per tant, això ho havia de fer la
inspecció educativa, la inspecció educativa ja no orientava, ja
no acompanyava, es dedicava a què? A fer expedients, a
directors... a aplicar el TIL, a aplicar el TIL, a aplicar el TIL,
a fer llistes negres.

Per tant, li don l’enhorabona pel canvi tan radical que ha fet
el Partit Popular de cara a la inspecció educativa. No sols pensa
que en fa falta més, no sols hem de passar de més de 29..., als
9 que hi havia durant la legislatura passada del darrer curs que
hi era la Sra. Riera d’inspectora, ja no n’hi ha prou, és a dir,
amb 29, és a dir, 20 més, tampoc no n’hi ha prou, sinó que hem
d’anar més enllà. Per tant, crec que la millora aquí.

Si no veu la finalitat de les esmenes, crec que tenim un greu
problema, perquè la finalitat de les esmenes és simplement i
planerament fer-li entendre que les passes estan posades, les
passes hi són, hi ha hagut un canvi, hi ha hagut un concurs
oposició que abans no s’havia convocat. És més, en l’intent de
fer un borsí, fins i tot es va impugnar, i aquí tenc la sentència,
la sentència del recurs pel qual el Sr. Josep Gomila i Benejam
va guanyar a l’administració per fer unes oposicions que eren,
no de lliure designació, perquè hi havia un problema en el
comitè de selecció d’inspectors i, per tant, ara sí que hi ha un
concurs oposició, hi ha un concurs de trasllat.

Per tant, no sols no tenim més inspectors, sinó que a més els
tenim de manera estable. Hem passat de 7 inspectors a l’illa de
Mallorca a tenir-ne fins i tot més de 19, i això és important. A
l’illa d’Eivissa i Formentera n’hi havia 2, ara n’hi ha 3. A
Menorca van arribar a tenir-ne 0, és a dir, si la millora de 0 als
que hi ha avui no és evident, quins hi havia?, perquè ja em dirà
a mi quants d’inspectors hi havia la legislatura passada a
Menorca? Cap. Per tant, jo crec que és important.

Per tant, i acabant, crec que venir aquí a demanar un reforç
de la plantilla, que sembla fantàstic, perquè inspectors ja li ho
he dit moltes vegades, a educació mai no en tenim prou, si n’hi
ha 20 en faran falta 30, si n’hi ha 30 en faran falta 40, per tant,
el que li faig aquí és adaptar..., l’esmena que jo li faig és
adaptar la plantilla a les necessitats i és adaptar la plantilla
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orgànica a les necessitats actuals, és a dir, anar augmentant,
cosa que ja s’està fent.

I la segona és mirar de fer el concurs oposició. Quina és la
finalitat? La finalitat és que el concurs oposició, i ja dic, s’ha de
convocar en funció de les places vacants i això té relació amb
Funció Pública, que entraríem en un altre aspecte, que és la
capacitat de poder augmentar la plantilla orgànica a la Funció
Pública.

Per tant, crec que la PNL és benvinguda, però la finalitat és
una que no és la correcta. És a dir, posar de manifest que no en
té prou, quan vostè a la legislatura passada no és que no en
tenia prou, és que simplement no en tenia, punt. Per tant, jo
crec que el reforç s’ha fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la diputada Sra. Laura Camargo, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, un poc en la línia del que ja s’ha
comentat, cal dir que aquest procés de convocatòria està en
marxa i millora substancialment les polítiques que havia
impulsat el Partit Popular durant la darrera legislatura. Llavors,
una altra vegada costa prou entendre per què critiquen la
millora de qüestions que abans no s’havien fet, és a dir, volen
anar més enllà. Jo estic contenta que ara el Partit Popular
vulgui anar més enllà, però quan era el moment de fer-ho, no
ho varen fer. Ara es fa, si bé és cert que es fa a poc a poc, si bé
és cert que aquestes 29 places el que s’ha fet en un principi és
convocar en primer lloc 13 places el curs passat, que enguany
estan en pràctiques, el proper curs ja seran definitives, n’hi
haurà 23 per tant, i després fins a 29 es faran amb una altra
convocatòria, la qual cosa es va justificar també per no treure
totes les places de cop i permetre més diversitat d’oportunitats
a més gent. Si bé això el que demostra és que es fa, com he dit,
més a poc a poc, l’objectiu és clar i és dotar aquest cos
d’inspectors d’un nombre suficient, per tal d’exercir les seves
tasques com és menester.

Però jo faig una altra reflexió en clau política i és el fet pel
qual ha fet servir el Partit Popular, per a quines finalitats ha fet
servir el Partit Popular aquest cos d’inspectors. De vegades el
que pens és que han fet un ús gairebé policial, quan, per
exemple, varen treure els expedients als directors de Menorca
durant el temps de la vaga de docents, que després també, com
el jutge va dir, podia haver estat un cas de prevaricació, amb
indicis de prevaricació en els expedients que es varen posar a
aquests directors. És a dir, francament nosaltres pensam que el
cos d’inspectors és important, pot ser important, no negam la
seva rellevància, però sí que és necessari deixar molt clar per
què han de servir aquestes figures.

I després també una altra reflexió per acabar, seré breu,
perquè si no s’accepten les esmenes presentades, des del nostre

grup parlamentari votarem en contra, per exemple, per posar un
exemple paradigmàtic del que consideram moltes vegades un
model d’educació triomfant i exitós que és el model de
Finlàndia i que tantes vegades ens agrada copiar, no és
necessari tenir un cost d’inspectors, perquè es confia en els
mestres, es confia en el projecte educatiu de centre, es confia
en la bona marxa educativa decidida pels diferents consells
escolars, o els mecanismes que té cada centre per fer una bona
tasca pedagògica, i no cal que vengui ningú de fora a exercir
una tasca de vegades coercitiva i punitiva, com de vegades pot
ser. Jo no dic que tots els inspectors facin aquesta feina, ni
d’aquesta manera, ni molt menys! He dit i repetim que pensam
que és necessari que es doti aquest cos com pertoqui, com sigui
adient. Però sí que caldria fer una reflexió exactament sobre
quin és el seu paper i per què altres països que de vegades tant
ens agrada citar com a model, no cal tenir tants d’inspectors.

I per la nostra part res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la diputada Joana Aina Campomar,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és una mica sorprenent que el
Partit Popular ens faci aquí referència del fracàs escolar i que
s’ha de reorientar el sistema educatiu, quan precisament té una
llei, una llei educativa que tota la comunitat educativa hi està en
contra i no només de Balears, sinó de la majoria de l’Estat
espanyol, o sigui de la majoria de comunitats autònomes. O
sigui, si això és la seva manera de veure que això és la manera
de combatre aquest fracàs escolar, o això és la seva manera de
combatre, o de reorientar el sistema educatiu, nosaltres aquí no
el compartim, perquè estan totalment equivocats i realment no
crec que, sense les sinèrgies de la comunitat educativa, no crec
que hi hagi cap manera de..., és a dir, de millorar aquest fracàs
escolar, no només a la comunitat educativa sinó en altres temes
socials. És evident que altres temes socials també hi influeixen.
Però bé, volia posar de rellevància que amb aquesta llei tan
contestada per tota..., aquí sobretot per la nostra comunitat
educativa i a molts altres llocs, ens sembla increïble que aquí
ens parlin de reorientar el sistema escolar posant un parell
d’inspectors. És que ens sembla d’acudit, no?

Però bé, jo ho ha dit la companya, la Sra. Camargo, jo crec
que el cos d’inspectors, també ens ha parlat d’altres coses el
company Enric, però que el tema d’inspectors es va utilitzar
durant la passada legislatura d’una forma jo crec que..., jo m’he
quedat en inadequada, jo crec que aquests expedients tenien un
caràcter ideològic, no?, i de forma totalment... vaja, que no
s’hauria d’haver fet mai el que es va fer amb els inspectors...,
amb la... on se’ls va induir, a quins expedients se’ls va induir a
obrir.

De totes maneres som aquí davant una proposició no de llei
que parla de cobrir places d’inspectors, però ens agradaria que
aquesta força que aquí la Sra. Riera ens expressa de la
necessitat de reposició d’aquest servei públic, ho fos igual per
a la resta de serveis públics. És que ara ens trobam que resulta
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que per a inspectors no hi ha cap problema, no?, vull dir, aquí
ve el PP i diu: és necessari, perquè els inspectors i tal.

Tenim necessitat de cobrir les vacants d’interins, eh?, els
interins que tenim en aquesta comunitat autònoma, que aquesta
comunitat autònoma he pogut treure molt poques places de
reposició, de mestres, de professors de secundària i de
primària, per què? Perquè el Partit Popular a nivell de l’Estat
ha boicotejat les taxes de reposició d’aquestes places. Ho ha fet
a nivell educatiu, ho ha fet amb les taxes de reposició del
sistema de sanitat, amb metges, amb infermers, amb auxiliars
de clínica, amb policies, tenim un problema amb els policies
locals de tots els nostres ajuntaments perquè el PP ha boicotejat
cobrir les places interines. O sigui, que vénen aquí i ara ens
parlen... és vera, podem parlar dels inspectors, però és que el
problema gros, Sra. Riera, és gros, eh?, i són vostès que el
provoquen, aquest tap el provoquen vostès.

Per tant, si aquesta proposició de llei, digués - i em posaré
les ulleres per dir-ho bé: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a reforçar la plantilla orgànica de
tots els serveis públics de l’Administració autonòmica
incrementant el nombre de llocs de feina i cobrint de forma
suficient tots els interins, donant resposta a la necessitat
adequada de les necessitats actuals dels nostres sistemes
educatiu, sanitari, policial”, li votaríem que sí, és clar, sí que li
votaríem que sí. 

“El Parlament de les Illes Balears -segon- insta el Govern
de les Illes Balears a ocupar de forma estable totes les places
vacants existents i de nova creació de la plantilla que... de
mestres d’infantil, de primària, de secundària, infermers, de
metges, d’auxiliars de clínica, de policies”, li votaríem que sí.

La resta, el que vostès volen dur aquí, el que ens diuen ens
sembla una hipocresia, ens sembla una hipocresia i no hi
podem votar a favor, perquè realment el que vostès fan és
deixar la gent amb una inseguretat i amb una precarietat a
costa... vull dir, que no... sense cap raó i... personalment MÉS
per Mallorca no hi està d’acord.

I per això hi votarem que no. Si accepten les esmenes que
li ha proposat el Partit Socialista hi votaríem que sí, però si no
les accepta hi votarem que no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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. Bé, he de
dir de la mateixa manera com s’ha dit des d’altres grups
parlamentaris que a El Pi ens va sorprendre molt que fos el
Grup Parlamentari Popular el que hagués presentat aquesta
proposició no de llei, perquè va ser durant el curs 2012-2013
quan el conseller Rafel Bosch va destituir els disset inspectors
accidentals i va deixar el cos amb només onze inspectors a totes
les illes.

Crec que així com ara, Sra. Riera, diu que són insuficients
per a tots els centres educatius de les nostres illes, també ho
eren quan vostè era consellera d’Educació i que justament sigui
vostè la que ara digui això, sincerament no deixa de cridar
l’atenció.

A més a més, aquests onze inspectors varen haver d’assumir
la supervisió dels projectes lingüístics del TIL el que va
comportar la dimissió del cap d’inspecció d’aquell temps, però
bé, dit això sempre s’és a temps de rectificar i ens alegram que
ho facin perquè el cos d’inspectors és imprescindible, però molt
infradotat i infravalorat.

Els mateixos inspectors han manifestat en moltes ocasions
que de vegades fan una feina molt superficial perquè no tenen
temps i eines abastament per dedicar-s’hi com voldrien.
Aleshores, era evident que no era possible que nou o deu
inspectors, inspectores poguessin apropar-se com he dit a tots
els centres de les Illes, col·legis, IES, escoletes, escoles
d’idiomes incloses per conèixer la seva realitat i les seves
mancances.

Sí que és cert que a l’any 2016 es varen augmentar els llocs
de feina i varen passar d’onze a vint-i-nou, però aquests llocs
de feina evidentment s’han de cobrir de personal i és necessari
que es faci per al bé del sistema educatiu.

Per tot això, des d’El Pi votarem a favor d’aquesta iniciativa
perquè es reforci la plantilla d’inspectors educatius, però també
diré que donaríem suport a les esmenes presentades pel Grup
Socialista perquè des del nostre partit pensam que malgrat sigui
en passes petites i que no sigui de cop com a tots ens agradaria
el que importa és poder avançar en aquest cas en educació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Riera, jo no som
gaire partidari de criticar les seves iniciatives o les iniciatives
del Partit Popular en general amb l’argument que quan vostès
governaven no feien allò que ara reclamen, no en som gens
partidari i intento no fer-ho mai, intento no fer-ho mai perquè
bé, penso que cadascú sap la seva problemàtica quina era quan
governava i que, per tant, la nostra acció ha de consistir de cara
al futur les actuacions que es posen sobre la taula.

Dit això, però, he de dir que aquest cas que vostè avui ens
porta aquí... literalment podem dir que clama al cel, perquè no
és que vostès no poguessin fer la política que ara defensen aquí
respecte als inspectors per falta de recursos ni res de tot això.
Vostès varen demostrar amb la gestió del departament
d’Inspecció una altíssima incompetència amb efectes molt
greus en el bon funcionament en el sistema educatiu, una falta
d’interès i preocupació, és a dir, no va ser per falta de recursos.
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És que vostès no tenien cap mena d’interès ni preocupació pel
departament d’Inspecció.

I això, això, per tant, no estic dient-li “y tu más”, no, no, el
que estic dient és que vostès... la Sra. Campomar ha utilitzat la
paraula “hipocresia”, em sembla justa, perquè crec que,
sincerament, Sra. Riera, i intento dir-li-ho amb tot el respecte,
però políticament li dic que el cinisme té un límit, Sra. Riera,
perquè aquí se li ha recordat tot el que varen fer vostès al
departament d’Inspecció.

Varen jubilar forçosament tots els inspectors que varen
poder; varen destituir disset inspectors que estaven en comissió
de servei i varen deixar el departament d’Inspecció en faldaret;
el cap d’Inspecció els va dimitir per desavinences amb la seva
política educativa perquè intentaven manipular-los, de manera
que el concurs de mèrit que havien convocat es va quedar
embarrancat perquè no tenien president en la comissió de
selecció; els membres de la comissió de selecció varen ser
nomenats pel Sr. Estarellas en lloc de proveir-se per sorteig
com toca; després -també s’ha recordat- varen instrumentalitzar
els inspectors en el cas dels expedients del tristíssim cas dels
expedients dels directors de Maó.

Que vostè ens vingui aquí... a mi em sap greu aquest to,
però és que estic indignat, que ens vinguin aquí a donar lliçons
amb el tema d’inspectors, vostè el que hauria de fer -i em sap
greu dir-li així i no voldria perdre-li el respecte, Sra. Riera-, si
tingués una mica de vergonya és aixecar-se i aplaudir la política
del Govern en matèria d’inspecció educativa.

Per tant, sàpiga que el nostre grup votarà en contra... i ara
ja li diria que tant si accepta com si no accepta les esmenes del
Partit Socialista. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara tocaria la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, però atès que no hi ha cap diputat d’aquest
grup a la sala, passarem a plantejar si procedeix o no la
suspensió de la sessió per un temps de deu minuts, per la qual
cosa es demana al grup proposant si vol una suspensió de la
sessió o si podem continuar. Podem continuar. 

Ara passam a la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyala si accepta les esmenes, té un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com he dit en la primera
intervenció no acceptaré les esmenes, però sí faré ús de la meva
rèplica per contestar els argumentaris que s’han donat per votar
en contra d’aquesta proposició.

Senyores i senyors diputats, si vostès volen mirar cap
enrere, cap a l’any 2012 facin-ho; si vostè volen fer oposició
quan governen a l’any 2017, facin-ho; si vostès volguessin
presentar propostes en positiu, volguessin gestionar, es
volguessin llevar la bena de davant els ulls i veure les

mancances que tenen en educació tot i el que varen prometre,
idò estarien un poc empegueïts d’intentar fer de ventilador
perquè no tenen arguments per no votar a favor d’aquesta
proposta, però si vostès volen continuar fent d’oposició quan
governen, facin-ho.

Nosaltres, el Partit Popular, continuarem presentant
proposicions no de llei i totes aquelles actuacions que podem
fer com a diputats per intentar millorar la situació de l’educació
a les nostres illes, avui a l’any 2017.

Els he de dir, Sr. Casanova, si vostè diu que tenir 29 places,
on n’hi ha 10 d’ocupades i 9 es tramiten després de dos anys de
legislatura, això és millorar, jo... no ho sé. Vostè tal vegada,
aquestes promeses electorals, les fa quan fa un míting, però que
em vingui aquí a una comissió d’educació a dir-me que això és
millorar quan tenim 700 i busques de centres, la veritat és que
fan una mica de rialles. Jo el que li diria és que no miri cap
enrere perquè si allò que cerca és una manera de sortir
d’aquesta proposició no de llei dient que no la vol votar perquè
és del Partit Popular, però no m’intenti dir que incrementar, fer
un concurs de trasllats de 9 places és una millora en dos anys.

També, per altra banda, m’agradaria contestar una mica el
cinisme que han emprat..., han dit ells “no farem cinisme” però
han emprat un cinisme bastant agreujat, per defensar que no
estan a favor d’aquesta proposició. És evident que hi ha una
manca d’inspectors i jo els diré casos. Ben igual que vostès han
criticat la gestió idò jo els criticaré la seva: si hi hagués
suficients inspectors no ens trobaríem per exemple avui que
estam fent un expedient a l’institut de Santa Margalida, a veure
per què hi ha anat un condemnat per enaltecimiento al
terrorismo a fer xerrada als nins, i el conseller ni sabe ni se le
espera què ha passat allà, ni tampoc no ho sap la comunitat
educativa d’allà. Si haguéssim tengut suficients inspectors
potser avui no ens trobaríem en una situació que hi ha hagut a
una escola per Son Serra, on hi ha hagut problemes molt greus
d’assetjament, i ens hem trobat que només hi havia un mestre
o dos al pati, en el temps lliure, i hi va haver una situació molt
greu entre els nins d’assetjament en el pati. Si ens haguéssim
trobat amb suficients inspectors durant aquests dos anys no hi
hauria moltes de les situacions -Sr. Casanova i senyors de
MÉS, i senyors del Govern, en teoria del Govern- que afecten
la comunitat educativa.

Si vostès volen cobrir altres mancances a mi em pareix
perfecte, però no donin la culpa de la taxa de reposició
d’efectius al Partit Popular, perquè jo els vull recordar que
l’any 2002...

(Remor de veus i rialles)

Sra. Presidenta, deman empara, que estic intervenint. 

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sra. Riera. Per favor, els prec silenci i que
pugui acabar la seva intervenció la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Jo els vull recordar, perquè jo faig feina dins
l’administració des de l’any 1997, i tenc constància que a l’any
2002 es varen fixar les taxes de reposició d’efectius, que el Sr.
Zapatero durant dues legislatures va posar les taxes: dels 100,
que és el que hi ha avui en dia, les va abaixar als 30; dels 30 els
va abaixar el 0% de taxa de reposició d’efectius. Per tant tenim
la taxa millor que va tenir el Sr. Zapatero. També li vull
recordar els retalls de 2010 del 5% del sou que va fer als
funcionaris, i li vull recordar també la suspensió del pacte
social que s’havia fet amb els sindicats d’any 2008. Per tant si
volen millorar les taxes de reposició o volen millorar la dotació
de places, la facin a les places que tenen buides, perquè els vull
recordar que tenen moltes places buides, encara. Sí!, de places
d’AT a funció pública, per exemple, que en parlarem dimarts.

En relació amb Podemos també vull dir que vostès, que
varen defensar tant la comunitat educativa, Sr. Aguilera -ja no
dic la Sra. Camargo, perquè no sé si en primera plana ho va fer,
però vostè sí-, dir-me ara que 9 inspectors en un concurs de
trasllats és una millora substancial d’allò anterior, per favor...
Vostès que varen donar tant de suport a les camisetes verdes i
a la comunitat educativa emprin un altre argument, però no em
diguin això. Que no donin suport vostès ni tan sols que es facin
oposicions, que no cerquin ni un argument per votar en contra,
és que, la veritat, jo crec que estaria una mica empegueïda, més
que res em pareix bastant poc congruent amb el que vostès
varen presentar a la gent que representen.

Dit això, vostès votaran en consciència el que trobaran.
Nosaltres presentam aquesta proposició no de llei, esperam que
s’ho pensin en aquests moments que els queden per votar, i si
no vagi en la seva consciència que estan votant en contra de
millorar aquesta plantilla no de control, en això estam d’acord,
sinó de coordinació per millorar la situació de la comunitat
educativa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1904/17.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1904/17, relativa a proposta per al reforç de la
plantilla orgànica d’inspectors d’educació a les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1905/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a
l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1905/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a proposta per a l’ampliació de l’IES Joan Ramis i
Ramis de Maó.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda una altra vegada,
senyors diputats. Aquesta segona proposició va en la línia
d’altres proposicions no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular una vegada analitzat el Pla
d’infraestructures educatives que va presentar el Govern a
principi d’any públicament, en premsa, i que fa un parell de
setmanes ens va presentar aquí el conseller d’Educació, perquè
una vegada analitzat s’ha vist, com hem vist a altres
proposicions no de llei i com veim també avui, que algunes
demandes que esperaven resposta aquesta legislatura han
quedat ajornades a futurs compromisos de governs posteriors,
i altres demandes fins i tot no han estat incloses en el pla.

Això és el cas de l’ajuntament..., bé, de l’ajuntament, del
municipi de Maó, no l’ampliació de l’institut Joan Ramis i
Ramis és una necessitat urgent, a més ha estat reivindicada de
forma col·lectiva pel municipi. El Partit Popular de Menorca i
els veïnats han sol·licitat reiteradament aquesta construcció i a
més han fet passes possibles, han fet reunions amb la
conselleria, han demanat i han reivindicat per activa i per
passiva la necessitat d’aquest institut a dia d’avui, i pareix que
el nou govern del pacte s’oblida d’aquesta demanda educativa;
en el pressupost de l’any 2017 no hi ha cap partida per a
aquesta actuació, tenint en compte que ja som a mitjan
legislatura, i a més el Pla d’infraestructures presentat
tranquil·lament ho relega a finals de l’any 2019, amb una
prioritat per tant totalment secundària, que jo diria que més que
res descaradament carrega sobre governs que puguin venir
posteriorment.

Tot i això la realitat és que l’institut Joan Ramis i Ramis de
Maó cada vegada té més alumnes, les instal·lacions han quedat
obsoletes, des de la seva construcció estan saturades i tenen
deficiències. A més a més existeixen aules modulars, aquells
barracons que aquest govern del pacte proclamava que llevaria
el més aviat possible tot d’una que governàs aquesta legislatura,
que estan instal·lades en teoria provisionalment per donar una
resposta a la massificació escolar, i no permeten donar un
servei educatiu de qualitat, però allà continuen i allà
continuaran si vostès no volen fer cas d’aquesta proposició no
de llei i instam el Govern a modificar aquesta situació.

En tot cas, a fi d’evitar tots aquests retards a Maó, en el
centre educatiu institut Ramis Ramis, el Grup Parlamentari
Popular presenta aquesta proposició no de llei. En primer lloc
instam el Govern de les Illes Balears a modificar el Pla
d’infraestructures educatives 2016-2023 per prioritzar
l’ampliació de l’institut Joan Ramis i Ramis, ja que és una
necessitat inajornable i una reivindicació de la comunitat
educativa del municipi, que a més hem de dir que a la memòria
del Pla d’infraestructures educatives sí que es reconeix per part
de la conselleria que hi ha tota una sèrie de necessitats on
s’inclou aquesta necessitat, encara que després ho relegui a
l’any 2019. En segon lloc, el Grup Parlamentari Popular instam
també el Govern a agilitar els tràmits administratius perquè a
més les obres es puguin començar el més aviat possible, no
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només posar partida sinó tramitar l’expedient ràpidament
perquè les obres es pugui fer, i no únicament es tramiten unes
passes administratives. I en tercer lloc -disculpin que posa quart
punt- instam el Govern que mentre es resolen tots aquests
tràmits pendents i es fan les obres així mateix el Govern revisi
la dotació de personal, millori la dotació de personal docent,
també el no docent encara que no ho posi, però en general els
recursos materials també del centre conformement a les
demandes que es fan per part del municipi.

Aquesta és la proposició no de llei que presentam. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el diputat Salvador Aguilera, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom i, Sra.
Riera, jo esperava que fos el Sr. Camps el que avui defensàs
aquesta iniciativa, per ser de l’illa de Menorca, però bé, vostè
sap perfectament, no hi ha cap problema.

Li faig una pregunta, Sra. Riera... Clar que sí, no, sense cap
problema, però en aquest sentit seria lògic, no?, igual que altres
vegades, però no passa res en aquest sentit. Sra. Riera, una
pregunta, després em pot respondre: ha cridat vostè el director
o ha parlat amb algun membre de la direcció d’aquest centre
educatiu? Després em respon. Em sembla que no, però després
ja m’ho justifica. Ho dic perquè abans d’ahir vaig estar
parlant..., no, perdó, el dilluns vaig estar parlant amb el Sr.
Llorenç Pons, que la gent de Menorca el coneix perfectament,
jo no tenc el gust de conèixer-lo, que és el director, i em va
informar del que després comentaré. 

Un dia més en aquesta comissió parlem d’infraestructures,
i com que no vull ser pesat, no em remetré als comentaris que
vaig fer l’altre dia, per tant invertiré molt poc temps a defensar
el nostre posicionament al respecte. Li he de comentar que, de
les dades que em va facilitar el director, la demanda que fa el
seu partit avui és una qüestió que està present des de 2010, som
al 2017 i una altra vegada li deman per què no ho varen fer en
el seu moment quan governaven, però bé, nosaltres no hi volem
(...). No hi havia doblers, ja ho sabem, és la mateixa resposta,
bé, no hi havia doblers per invertir en educació, sí que hi havia
doblers per invertir en altres qüestions. No entraré a repetir al
respecte, autopistes, Palma Arena, Can Misses, Son Espases...
això s’ha de pagar cada dia, Sr. Camps...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... aquesta qüestió.

Per tant, bé. Al respecte la Sra. Riera, i quan parlam ja del
pla d’infraestructures, que portem parlant vàries setmanes o
estarem mesos i tot l’any al respecte, idò bé, la paraula
prioritzar, no?, bé. El Govern ha decidit prioritzar o fer un
rànquing al respecte, ens agradi o no ens agradi, estiguem

d’acord o no en determinades qüestions que ja ho vaig
comentar l’altre dia, però és el que hi ha. 

Però li he de dir, Sra. Riera i senyors del Partit Popular, que
segons el director d’aquest centre, el delegat de Menorca, en
gener de 2017, fa dos mesos aproximadament, dos mesos, dos
mesos i mig, va dir que hi havia la possibilitat d’avançar
aquestes obres que són molt necessàries i, ja l’última cosa que
vaig a dir, fa un mes aproximadament que el conseller ha dit
que es farien enguany aquestes obres. 

Per tant, em sembla que avui, senyores i senyors del Partit
Popular, fan el ridícul demanant aquesta proposició no de llei.
Per tant, abans de res, jo, com a consell o proposta
constructiva, abans de presentar qualsevol iniciativa intentin
parlar amb les persones que dirigeixen o treballen directament
en un centre educatiu, com pertoca avui, per intentar actualitzar
la informació que tenguin i no fer-nos perdre el temps.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la diputada Joana Aina Campomar, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, Sra. Riera, li diré que he
votat, i aquesta vegada també votaré amb consciència, eh? Si
vostè, de vostè em preocuparia de la seva si de cas, però bé,
com que vostè ha parlat de consciència jo li volia respondre
això. No posi en dubte la meva.

Després, sobre el pla d’infraestructures, i aquí no som la
persona que sol venir a aquestes comissions i veig que, pel que
he escoltat i pel que m’han dit, és un tema recurrent aquest
tipus d’iniciatives, sí que és vera que hi ha moltes mancances,
estam tots d’acord que tots voldríem que aquest pla
d’infraestructures pogués tenir més finançament, pogués tenir
més curts terminis en moltes de les inversions. Tot això està
relacionat amb el tema de finançament i de mal finançament
d’aquesta comunitat autònoma que, pel que veiem, a nivell
estatal està aturat, està aturat perquè l’Estat espanyol governat
pel Partit Popular, el Sr. Rajoy, no fa cap passa endavant en
aquest sentit. Per tant, realment per molt que aquí diguin que
estan d’acord a millorar el seu finançament, la veritat és que
aquí continuam a pa i aigua, a pa i aigua i ben eixut. Per tant,
crec que tot això està relacionat. 

Com ha dit ja el company, aquesta infraestructura ja s’ha dit
que es faria, que es faria el més aviat possible, que aquest pla
d’infraestructures, també s’ha dit per part del conseller en
moltes compareixences, que és flexible, que és un pla que es
pot modificar. El que tenc clar és que, bé... ara tenim un pla
d’infraestructures, però jo no record un pla d’infraestructures
de la legislatura passada, no ho sé, ara no ho record, tal vegada
vaig equivocada, Sra. Riera, no ho sé. El tenia vostè o no el
tenia penjat a la web ni l’havia presentat a aquest parlament, el
tenia amagat dins un calaix...?, no ho sé; el va presentar aquí en
aquesta cambra? No ho sé, no, no, li deman, jo no som
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especialista. M’agradaria... no, no, ja que parlam d’això perquè
vostè està aquí, és un pla d’infraestructures que s’ha fet públic,
que s’ha donat informació, però no record, no record el seu, pot
ser perquè jo no sigui de l’àmbit, però m’agradaria, no sé, que
tal vegada saber si vostè va venir a aquesta cambra, el va
explicar a tots els diputats, el va explicar a tota la comunitat
educativa, el va explicar a la societat, tothom va tenir... totes les
escoles varen tenir l’oportunitat de dir-li si les prioritats que
vostè havia posat eren bones o eren dolentes.

Jo crec que això és un abans, un abans i un després que
s’hagi posat un pla d’infraestructures i que tothom, tant la
comunitat educativa com la comunitat política com els grups
polítics com la societat en general com els pares i les mares que
envolten tot aquest tema, tenguin com a municipis afectats
aquesta informació i almanco el puguem debatre. Crec que això
és avançar.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició
no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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, senyors i senyores diputats. Bé,
darrerament hem debatut un parell de proposicions no de llei
del Grup Parlamentari Popular similars a aquesta que es
presenta avui sobre la necessitat de reformar l’IES Joan Ramis
i Ramis, de Maó. 

Només puc dir, en el mateix sentit que ja ho vaig fer la
setmana passada, que des de la conselleria es va presentar el
Pla d’infraestructures que, malgrat no ens agradi, ha de
prioritzar per una qüestió essencialment pressupostària. 

A nosaltres ens agradaria, supòs que com a tots els grups,
que es pogués fer tot a la vegada, que tenguéssim les millors
instal·lacions i els recursos més avançats, però hem de tenir en
compte amb quins doblers o a costa de què.

Des del Partit Popular, que estava dins el Govern fins fa dos
anys, saben perfectament com estaven les infraestructures i que
no es podien arreglar i ampliar i molt manco totes de cop. Des
d’El Pi no qüestionam que l’ampliació de l’IES Joan Ramis i
Ramis no sigui urgent i necessària, però hi ha una partida
prevista d’1,5 milions d’euros per al 2019. Si avançàssim
aquesta al 2017 evidentment hauríem de fer un canvi en el pla
que tenim. 

Per tant, de la mateixa manera que vàrem fer la setmana
passada, ens abstendrem en aquesta proposició no de llei i ja
avançam que ho farem en el futur davant d’aquests tipus
d’iniciatives, perquè entenem que la reforma s’ha de fer, però
hi ha una data programada que respectam i, en principi,

entenem, a no ser que hi hagi una urgència com a qualsevol
altre centre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, ratificar-me
en la línia que he mantingut en aquestes darreres proposicions
no de llei que presenta el Partit Popular que fan referència al
Pla d’infraestructures, ho he explicat vàries vegades, per tant,
crec que els ciutadans que sigui assidus lectors del Diari de
Sessions, doncs, ja saben quina és la meva argumentació en
aquest tema, per tant, no cal que justifiqui el meu vot contrari
a aquesta proposició, molt en la línia del que comentava la Sra.
Sureda. Això pel que fa als aspectes generals.

Pel que fa al cas concret, el Sr. Aguilera a la Sra. Riera li ha
demanat si havia parlat amb el director, però és que no cal ni
tan sols parlar amb el director, només cal escoltar què deim els
portaveus dels grups a aquesta comissió perquè dia 9 de març
va comparèixer el Sr. Martí March a presentar el Pla
d’infraestructures, vostè li va passar tota una tirallonga
d’actuacions pendents, i una d’elles era el Ramis, quan em va
tocar intervenir a mi li vaig explicar, i no li vaig explicar per
posar-li el dit a l’ull, sinó simplement quan jo estava parlant,
això vostè ho pot veure al Diari de Sessions, a la pàgina 635
del Diari de Sessions, de dia 9 de març, quan jo li reclamava al
conseller que aquest pla d’infraestructures pogués actualitzar-se
periòdicament perquè les circumstàncies canviaven i a vegades
podien avançar unes actuacions respecte d’unes altres. Li vaig
l’exemple, i vaig citar el seu nom, em vaig referir a vostè
concretament, i li vaig dir al conseller, “bé, Sr. Conseller, ja li
explicarà vostè a la Sra. Riera que un exemple d’això que li
estic dient és el Ramis”, i concretament deia que l’ampliació
del Ramis ja, afortunadament, és a l’agenda, i és un exemple
d’aquests que li deia, li deia jo al conseller, que les
circumstàncies canvien i que les actuacions que inicialment
tenen una prioritat després en poden tenir una altra. 

Doncs això, ja li ha explicat el Sr. Aguilera, però em sap
greu dir-li que la seva proposició no de llei és totalment
extemporània i el més correcte seria que la retirés, perquè vostè
demana una cosa que ja s’ha dit públicament que estarà i que,
de fet, ja està, ja s’han començat a fer les primeres passes per
fer aquesta actuació. 

Per tant, evidentment i lògicament i amb coherència amb
això, votarem en contra de la proposició, a no ser que la retiri,
que em sembla que seria el correcte.

Gràcies, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Mixt
continua sense tenir representant present a la sala, per tant,
passam al Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
diputada Sra. Elena Baquero, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola, bona tarda, senyors... a tothom. Aquí s’han dit... és
que crec que ja no sabem ni quines expressions emprar davant
d’aquestes proposicions no de llei que ens presenta el Partit
Popular, ja no sabem què dir, ja crida l’atenció, ens sorprèn,
intentem ser educats, eh!, perquè la veritat és que, ho ha dit
molt bé el Sr. Castells, la veritat és que ens indigna, però bé,
diguem que ens crida l’atenció, que ens causa sorpresa. S’ha dit
una miqueta més així, és hipocresia, és un acudit... 

En aquesta en concret, li ha dit el Sr. Aguilera, fan el
ridícul, i li deman que la retiri, perquè és que li han dit ja els
tres, ja es fa, això s’està... es farà, només falta que l’ajuntament
doni la llicència. Si s’ha explicat aquí, si vostè hi era quan el
conseller ho deia. El Sr. Camps que és aquí present, com és que
no l’ha informada perquè no faci aquest paperot aquí? És que
no ho sé... jo estic estupefacta, ja no sé quina paraula emprar. 

Per fer una mica d’història, aquestes aules, perquè consti,
perquè se sàpiga de què va la història aquesta d’aquest institut,
les aules modulars daten de 2005, governava el Sr. Matas, per
tant, fa dotze anys que necessita reformes aquest institut. El
febrer de 2010 es va fer la proposta d’ampliació del Ramis,
governava el segon pacte. I la data de redacció del projecte
bàsic és de gener de 2012, amb el Sr. Bauzá. I aquí s’acaba la
història, s’acaba la història aquí fins avui, bé, fins aquesta
legislatura.

En aquests quatre anys de govern del PP, i jo no tenc cap
complex a anar a la història, cap ni un, me’n vaig... hi aniré
sempre que m’estigui bé i sobretot si vostès fan aquestes PNL,
aquests quatre anys no han fet res, però no han fet res en
infraestructures ni en aquest institut ni en la majoria d’instituts
de la meva illa, com a mínim.

No entenc en aquest punt que diuen vostès de la PNL quan
ens diuen: el Partit Popular de Menorca i els veïnats del
municipi ens sol·liciten reiterada... els veïnats del municipi sí,
ara el Partit Popular de Menorca ha sol·licitat reiteradament
aquesta construcció i han fet totes les passes possibles per
facilitar-ho... bé, jo, miri, tenc aquí un full del diari, un retall
del diari del Diari Menorca de l’11 del dotze del 2013 que diu:
“El diputado autonómico del PP Antoni Camps critica -estic
molt contenta que hi sigui perquè ja que l’estic al·ludint...-
critica al PSOE por hacer un brindis al sol con sus propuestas
de inversión y asegura que ya se está trabajando en algunos
proyectos concretos. Además...”, no, “según la información
facilitada por el Sr. Camps en el caso de Maó el Govern prevé
iniciar -això també és d’acudit- en 2014 las obras de la nueva
escuela de adultos”. Això és d’acudit perquè al 2014... això
s’està fent ara al 2017 i l’escola d’adults, de moment, ho ha
pagat tot l’Ajuntament de Maó, ara ho comença a pagar la
conselleria.

Bé, jo el que no entenc és davant... o sigui, el Sr. Camps en
aquells moments quan el Partit Socialista demanava que es fes
el Ramis, demanava que es fes la remodelació del Ramis el
Partit Popular ens deia que nosaltres fèiem brindis al sol, què
està fent vostè aquí, Sra. Riera ara? Una oda al cinisme? És que
no, no... no rigui, no s’enfadi, però és que és veritat, nosaltres
en aquell moment demanem les obres del Ramis i ens diuen...
el Sr. Camps ens diu que fem brindis al sol i ara vostè ve aquí
i demana això que ja està fet, que vostè sap, i si no ho sap,
hauria de saber-ho, que això es fa i es contempla al Pla
d’infraestructures. Bé, molt bé.

Jo el que no... el que em sembla molt malament és que digui
que vostès estan fent aquestes reunions. Si vostès fessin
aquestes reunions amb la conselleria vostès sabrien que això ja
s’ha fet i retirarien... haguessin retirat aquesta PNL, no seguiria
aquí, o sigui no és veritat que hagin fet reunions amb la
conselleria. Això ho demostra... són aquí parlant d’aquest tema.

La directora del centre un cop va aparèixer aquesta notícia
i aquestes declaracions del Sr. Camps, al Diari Menorca, la
directora del centre al dia següent va enviar una carta a la
llavors delegada d’Educació de Menorca, no sé si era la tercera
o la quarta ja que passava per la delegació en què demanava a
veure què estava passant perquè ells, la direcció de l’institut no
sabia res de tot això, d’aquestes declaracions i d’aquests plans;
encara esperen la resposta.

Bé, ara ja no l’esperen, la resposta l’ha donada aquest
govern de pacte i l’ha donada perquè actualment, com ja els he
dit, quan l’ajuntament doni la llicencia es fa la licitació i
comença immediatament la remodelació del Ramis.

Sra. Riera, no sé si la voldrà retirar o no, però crec que
estaria bé fer-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Que
cada dijous m’emprin vostès els no arguments per votar en
contra de les proposicions no de llei del Partit Popular, la
veritat que això sí que ens sembla cinisme, hipocresia i una sort
d’incompetència per dir-ho d’alguna manera.

Si el conseller d’Educació ha dit que el centre educatiu Joan
Ramis i Ramis està a l’agenda no haurien de tenir vostès cap
inconvenient a votar a favor d’una proposició no de llei que
l’únic que diu és que es posi la partida i que es reflecteixi
aquella prioritat damunt el pla d’infraestructures. Ara, si “està
damunt l’agenda” significa que està damunt l’agenda del futur,
de l’any 2020 o del 2023 entenc que vostès...

(Remor de veus)
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... -estic intervenint, per favor-... entenc jo que es posin tan
nerviosos. 

Per tant, valorin si val la pena tenir en compte les
proposicions no de llei, llegir el contingut i votar-les a favor si
volen quedar bé amb aquella comunitat educativa que
representen.

I per favor, no s’esforcin a ser ofensius perquè tanmateix jo
no entraré en aquest joc de les ofenses perquè no és el meu
estil. Si vostès volen emprar arguments ofensius, insultar els
altres grups per poder defensar que no tenen cap argumentari
en contra d’una proposició que és positiva, facin-ho, però
realment cregui’m que no es fan cap favor.

Els dic que els pares i mares sí demanen urgentment que es
faci aquesta ampliació, que es posi aquesta partida que vostès
no han posat, perquè han estat vostès els que han votat el
pressupost d’aquesta comunitat i no ho han posat al pressupost
de l’any 2017. 

Els plans d’infraestructures no hi són per fer anuncis, no hi
són per fer-se fotos en premsa, per fer discursos electorals o
presentacions que pugui fer el conseller, que, en part, els record
també que el conseller ha vingut aquí a petició del Grup
Parlamentari Popular després de tres mesos d’haver passejat
aquest pla d’infraestructures amb diapositives davant la premsa
i amb entrevistes als diaris. Els plans no hi són per fer
fotografies i presentacions, hi són per fer execucions.

A mi no m’agrada mirar cap enrere, però els vull recordar
que a l’anterior legislatura es varen fer 54 milions d’euros entre
obres menors i actuacions d’inversions als centres educatius,
que es va obtenir un préstec BEI, del Banc Europeu d’Inversió,
de 27,7 milions d’euros precisament perquè el Govern del
Partit Popular va ser creïble, va saber gestionar una crisi que
havien deixat vostès en un segon pacte com cada vegada que
gestionen... vostès deixen una crisi i vàrem saber recuperar la
confiança d’Europa en aquesta comunitat i per això vàrem tenir
un préstec BEI de 27,7 milions d’euros que ara veurem com
acaben de gestionar vostès.

Per tant, facin el favor de ser un poc més honestos, més
sincers i reconeguin la realitat.

Si a vostès els indigna que el Partit Popular presenti PNL,
a nosaltres el que ens indigna és que tenguin la poca educació
de respectar el dret a exercir la nostra funció de control. Això
sí que és, Sra. Baquero, hipocresia, tal vegada no és ridícul,
però sí que li he de dir que això sí que és un brindis al sol i
realment és una bona incompetència per part seva.

Dit això, no m’estendré més. Si vostès volen votar a favor
d’aquesta proposició no de llei perquè s’atengui aquesta
demanda i es reflecteixi pressupostàriament, facin-ho, i si no ho
volen votar, idò només lament que deixin de costat l’institut de
Maó, la seva comunitat educativa i els nins que representa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 1905/17.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1905/17, relativa a proposta per a l’ampliació de
l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó.

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