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Compareixença RGE núm. 7113/17, del director general
de Planificació, Ordenació i Centres, sol·licitada pels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, per tal
d’explicar la situació de l’execució del Pla
d’infraestructures.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, a continuació, passam a la Compareixença RGE núm.
7113/17, del director general de Planificació, Ordenació i
Centres per tal d’explicar la situació de l’execució del Pla
d’infraestructures.

Hi assisteix el Sr. Antoni Morante i Milla, director general
de Planificació, Ordenació i Centres a qui donam la
benvinguda.

Té la paraula el Sr. Morante i Milla per tal de fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Com ja s’ha indicat el motiu d’aquesta compareixença és retre
comptes de l’estat d’execució del Pla d’infraestructures i de les
novetats més rellevants en relació amb aquest. Ja vàrem dir en
el moment de fer la presentació que era un pla dinàmic, com no
pot ser d’una altra manera, perquè dinàmiques són les
necessitats del nostre sistema educatiu.

Intentaré ser el més breu possible perquè pens que el que és
interessant en aquesta compareixença és que després les
senyores i senyors diputats puguin fer les preguntes o les
interpel·lacions que considerin oportunes en relació tant amb
el que diré com amb el que està al pla o en relació amb
qualsevol altre circumstància referida a les infraestructures
educatives de les Illes Balears.

Bé, aquí en pantalla tenen un resum de les actuacions fetes
des d’octubre del 2015, són el total... s’han fet 308 actuacions,
és a dir, gairebé 400 actuacions en 182 centres, és a dir,
l’IBISEC ha intervingut, ha fet algun tipus d’actuació, siguin
obres majors o menors en sis de cada deu centres públics de les
Illes Balears, per un import global superior als 25 milions
d’euros, d’aquestes actuacions 56 corresponen a obres majors
i 248 són obres menors. 

Pel que fa a la distribució territorial de les actuacions
evidentment s’adeqüen en certa manera, per dir-ho d’alguna
forma, al pes proporcional de cadascuna de les illes en relació
amb el sistema educatiu: a Mallorca s’han fet 282 actuacions,
61 a Menorca, 49 a Eivissa i 6 a Formentera.

Una part molt important d’aquestes actuacions s’ha fet
durant aquests mesos d’estiu. Vull qualificar sense cap gènere
de dubte que és la intervenció més important que de forma
simultània s’ha fet als centres educatius de les Illes Balears.
S’han fet 84 obres, s’han fet i s’estan fent 84 obres en 75
centres per un import global que s’aproxima als 12 milions
d’euros, això durant l’estiu i evidentment durant els mesos que
vendran, perquè 30 d’aquestes actuacions, que són obres

d’envergadura, tenen una durada superior a les vacances
escolars. Per tant, tenen una durada superior als dos mesos, hi
ha actuacions de tres, quatre i cinc mesos, devers trenta
actuacions.

Per tant, és evident que si es vol actuar sobre els centres
educatius i es volen fer reformes i actuacions d’envergadura, al
marge d’aprofitar el període de vacances escolars, algunes
s’hauran de fer compatibles amb el curs escolar i això és el que
s’ha fet i el que s’ha procurat procurant que els centres puguin
desenvolupar amb la màxima normalitat la seva activitat.

Quant a la classificació d’aquestes obres, el 64%
aproximadament són reformes i rehabilitacions; hi ha
aproximadament un 15% que és retirada de barreres
arquitectòniques o millora de l’accessibilitat, hi ha una part
important també, gairebé el 14%, que és retirada d’amiant. De
vegades algunes d’aquestes actuacions combina les dues
intervencions, de vegades s’aprofita per eliminar barreres
arquitectòniques i també amiant si en el centre hi ha element
d’aquest tipus.

S’han creat tres aules UECCO als centres de les Illes
Balears i s’ha iniciat un nou centre que és l’institut de Santa
Maria, que ha començat les obres aquest mes de setembre.

Quant a l’evolució de les inversions reals de l’IBISEC que
seria el que realment inverteix l'IBISEC en reformes i en obres
als centres, en aquests moments tenint en compte el que ja s’ha
executat, el que s’està executant, el que està licitat estam -no sé
si ho veuen perquè... em sap greu perquè hi ha alguns números
que es veuen petits-, fins al mes de setembre hi ha actuacions,
incloent les que estan licitades, insistesc, de gairebé 15 milions
d’euros, i la nostra previsió és que d’aquí a finals d’any es
licitin obres per 5 milions d’euros més.

Quant a... si ho recorden al Pla d’infraestructures tenien
classificades les intervencions per illes, quant a les reformes
corresponents a obra major a l’illa de Mallorca previstes per al
2017, és a dir, jo ja no faré aquí, no faré referència avui
evidentment perquè si no s’allargaria excessivament la
intervenció, no faré referència a partir d’ara ni a obres menors
ni a actuacions de reforma que no corresponguin al 2017, estic
parlant de reformes.

Quant a les obres menors, les tenen a la seva disposició i a
la de qualsevol ciutadà de les Illes Balears, perquè, com es
preceptiu, estan totes incloses a la pàgina web de l’IBISEC. Per
tant, allà hi ha tota la informació relativa a contractes menors
de l’IBISEC i a obres menors als centres.

Bé, de les obres previstes de reforma, obres -insistesc- de
reforma, obres majors, en aquests moments, a data de setembre,
en execució o acabades, en licitació o amb llicència sol·licitada
hi ha aproximadament el 80% d’aquestes obres; la resta estan
fonamentalment en fase de redacció de projecte, però vull dir
que un 80% de les obres de reforma major que teníem previstes
fer el 2017 a Mallorca estan -com els acab de dir- o bé en
execució o acabades moltes, en licitació o amb la llicència
sol·licitada al manco.
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Bé, aquí sí que no veuran gairebé res, però els faré un repàs
molt gran de les actuacions més significatives i en quin estat es
troben. En aquests moments tenim totes les que veuen en color
blau a la dreta són obres que estan en execució o finalitzades,
hi ha l’ampliació del patí del CEIP Miquel Llobera que era una
reclamació històrica del centre; hi ha la reforma de la
instal·lació elèctrica de la coberta del CEIP a S’Arenal; hi ha
reparació de deficiències diverses al CEIP Binissalem, a
Mallorca; hi ha la millora d’accessibilitat del CEIP Jaume I i de
l’Emili Darder; la rehabilitació integral del CEIP Montaura de
Mancor de la Vall, que també era una reclamació històrica, vull
recordar, del centre; la reparació de deficiències a l’Escola
d’Art i Superior de Disseny, que si varen veure el diari Última
Hora d’aquest cap de setmana hi sortia un ampli reportatge;
distintes altres obres de millora d’accessibilitat: IES Guillem
Sagrera, IES Berenguer d’Anoia, IES Llorenç Garcies i Font,
CEIP de Gènova; reforma de banys del CEIP Establiments;
reforma de pati de l’IES Antoni Maura, que també era una
reclamació històrica; reparació de deficiències també molt
importants a l’IES Joan Alcover; reforma banys al CEIP Es
Puig; millora accessibilitat IES Calvià; millora paviments i del
pati del CEIP Santa Isabel; millora accessibilitat Jafudà
Cresques, Francesc de Borja Moll; retirada de fibrociment a
l’IES Alcúdia. Aquestes ja estan en fase de licitació i
contractació, les dues darreres que he dit, per tant encara no
s’han iniciat. Reforma banys CEIP Bartomeu Ordinas. 

En fase de sol·licitud d’obres tenim la millora
d’accessibilitat de l’IES Llucmajor, i després en fase de
redacció de projecte tenim modificació façana CEIP Cas
Capiscol, reparació de deficiències Miquel Duran i Saurina,
deficiències d’obres Son Canals; reparació coberta Son Ferriol,
Son Rullan, Na Caragola, etc.

Quant a Menorca, i també referit únicament i exclusiva a
obres de reforma major que figurava dur a terme o que
constava que s’havien de dur a terme el 2017, tenim l’esmena
de deficiències de l’IES Josep Maria Quadrado, 102.000 euros;
la reforma de l’Escola d’Art i de la delegació territorial de
Menorca, aquestes estan en fase d’execució finalitzades; la
reparació de deficiències de l’escola d’educació infantil
Francesc de Borja Moll; i en fase de sol·licitud de llicència està
pendent la millora d’accessibilitat del CEIP Pintor Torrent.

Quant a Eivissa, en execució finalitzades tenim també una
reclamació històrica del CEIP Can Misses, en relació amb la
reforma de la instal·lació elèctrica i d’eliminació de barreres
arquitectòniques; millora d’accessibilitat de l’IES Isidor
Macabich; reparacions diverses al CEIP Sa Graduada
provinents de defectes d’execució de l’obra; millora
accessibilitat del CEIP Sa Blanca Dona, o reforma dels banys
del CEIP Puig d’en Valls, que també era una reclamació que es
feia des de molt de temps enrere. Aquestes obres estan també
en fase d’execució o finalitzades. En fase de sol·licitud de
llicències d’obres hi ha millora d’accessibilitat al CEIP Sant
Ciríac, CEIP Can Coix, CEIP Can Cantó; i en fase de redacció
del projecte tenim la millora d’accessibilitat del CEIP Sant
Jordi.

I per últim, en el cas de Formentera tenim únicament una
obra, o teníem prevista només un obra de reforma major que és

la reforma dels banys i l’aula UEECO de CEIP Mestre Lluís
Andreu que està en fase d’execució.

Un altre programa important del Pla d’infraestructures serà
tot allò referent a retirada d’elements d’amiant. De les 46
actuacions programades fins al 2017 -és a dir, aquí sí que
s’inclouen totes les actuacions previstes fins a final de
legislatura-, s’ha de dir, i ja ho preveu el mateix pla
d’infraestructures, que actuacions de retirada de fibrociment es
poden anar incorporant en qualsevol moment perquè són
instal·lacions que poden estar ocultes i aparèixer per motius
diversos, per exemple perquè es fa una altra intervenció al
centre i es fa una prospecció i apareix una baixant de
fibrociment, o un dipòsit que estava ocult; per tant podria ser
que d’aquí a 2019 en sortissin més, però aquestes 46 són les
que tenim programades, de les quals realitzades o en execució
n’hi ha 39, el 85%, i 12 d’elles s’hauran fet durant el 2017.

Quant a la situació d’eliminació de barreres
arquitectòniques, de 43 actuacions programades fins al 2019,
realitzades o en execució hi ha un 19%, perdó, n’hi ha 19, seria
un 44%; per tant en tenim una mica més de la meitat en fase de
redacció de projecte.

I aquí ja serà la darrera diapositiva que els obligaré a veure;
aquesta és la que conté més informació, és la situació de les
ampliacions i construcció de nous centres. Aquí tenim, per una
banda, acabat i que ja han iniciat les classe, el CEIP de Son
Macià; aquest mes s’han iniciat les obres de construcció de
l’institut de Santa Maria. No sé si ho veuen bé, però n’hi ha
algunes que veuran que estan en vermell, és perquè o bé s’ha
produït aquí alguna modificació del Pla d’infraestructures, que
ja vàrem dir que era un document flexible, perquè algunes de
les actuacions s’han pogut avançar i ara els diré quines, i
d’altres que inicialment no s’havien previst s’han incorporat.
Quant al Conservatori, que estava previst per a final de
legislatura fer l’ampliació de Conservatori -em referesc al de
Mallorca-, avui matí ha sortit la licitació al BOIB, per tant està
en fase de licitació l’ampliació del Conservatori de Mallorca
que ens permetrà alleugerir la situació de manca d’espai que té
el centre i eliminar completament les aules modulars.

Tenim pendent, és imminent, la petició de llicència d’obres
de l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis; és una intervenció
també històricament demanada pel centre, és una intervenció
molt important; no sé si veuen el pressupost del projecte
previst, són gairebé 2.400.000 euros. Si es té en compte que és
més o manco el que ens ha costat fer tot el centre de Son
Macià, seria un CEIP d’una línia, es té idea de la importància,
de la magnitud d’aquesta ampliació del Joan Ramis i Ramis,
que equival pràcticament a fer un centre nou d’una línia quant
a cost. És una actuació, ja s’ha dit, que es faran 12 aules al
centre, i es condicionaran tots els espais del Museu Històric de
l’Educació, que té un fons importantíssim aquest centre. La
nostra previsió, la nostra estimació seria poder començar les
obres, en funció de la rapidesa a tramitar la llicència d’obres i
si no sorgeixen problemes en la licitació, dins el primer
trimestre, o com a molt en els primers mesos, de 2018.

Tenim també pendent de llicència..., perdó, pendent de
llicència d’obres l’ampliació de l’IES Puig de Sa Font per
dotar-lo d’un espai adequat, d’unes cuines adequades per al
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cicle de formació professional. Està sol·licitada també la
llicència d’obres -també és una reclamació històrica a Menorca-
de l’ampliació i el gimnàs del CEIP Pintor Torrent. En fase de
redacció de projecte, que també està molt avançat i que molt
possiblement dins aquest mes podrem sol·licitar la llicència
d’obres a l’ajuntament, l’ampliació de l’IES Binissalem; també
és una ampliació d’envergadura, el cost estimat gairebé
s’aproxima als 2 milions d’euros. Tenim també en fase de
redacció d’ampliació del CEIP Sant Carles, aproximadament
feim una estimació de 2 milions d’euros; en aquest cas estam
negociant amb l’Ajuntament de Santa Eulària un possible
conveni de finançament tant per fer aquesta ampliació com el
nou CEIP de Santa Eulària. També en fase de redacció de
projecte, una ampliació important del CEIP Escola Nova de
Porreres; CEIP Punta de n’Amer, que està en fase de redacció
de projecte. També hem avançat la redacció del projecte de
l’Isidor Macabich, que estava previst per al 2019, de manera
que es puguin començar les obres dins 2018 perquè és una
necessitat a l’illa d’Eivissa. L’ampliació del CEIP Ses Cases
Noves de Marratxí; ampliació del CEIP Ponent. 

Al CEIP Simó Ballester l’altre dia vàrem arribar a un
principi d’acord pel conveni de cessió de l’edifici d’Els
Sementals de Manacor, de forma que es pugui incorporar a les
instal·lacions del CEIP Simó Ballester, i esperam..., aquí posa
“pendent solar o altres”; evidentment està pendent de concretar
aquest conveni que hem d’acabar de negociar amb
l’Ajuntament de Manacor.

El nou CEIP d’Alcúdia vàrem presentar abans de l’estiu el
projecte de centre, i en aquest centre comptam amb un conveni
de col·laboració per al seu finançament amb l’Ajuntament
d’Alcúdia. Al CEIP de Sant Josep també vàrem presentar el
projecte bàsic, estam en fase de redacció del projecte
d’execució; també està previst un conveni de finançament, en
aquest cas amb l’Ajuntament de Sant Ferran, perdó, de Sant
Josep de Sa Talaia. Nou CEIP de Sant Ferran a Formentera,
està presentat el projecte de CEIP, el projecte bàsic, i estam
pendents que s’aprovi la modificació de normes subsidiàries
perquè estigui completament a disposició el solar de la
Conselleria d’Educació. 

El nou CEIP de Campos encara no està a disposició -això
sembla una història interminable- de la Conselleria d’Educació
el solar, però pensam que en un termini breu es podrà disposar
del solar. Està pendent d’un últim tràmit entre l’IBAVI i
l’Ajuntament de Campos; nosaltres ja hem dit que igualment ja
hem fet els estudis topogràfics i hem començat a treballar amb
el projecte, és una cosa que no fem o que l’IBISEC no fa
habitualment, posar, iniciar un projecte d’escola o d’una
infraestructura educativa sense tenir la garantia en el cent per
cent que el solar serà el que està previst que sigui perquè
després s’arrisca que la feina que s’ha fet, doncs, no serveixi o
s’hagi de modificar, però pensam que en aquest cas el poble de
Campos ja no pot esperar més i el nostre compromís és
presentar el projecte bàsic d’escola abans de final d’any. 

En el cas del nou CEIP Es Mercadal també treballam en la
redacció del projecte, també està pendent, en aquest cas, el
solar d’una modificació de normes urbanístiques, hi ha un
conveni amb l’Ajuntament d’Es Mercadal de finançament. 

El nou CEIP de Palma, que està previst fer a la zona del
Conservatori i de l’antic edifici de la Conselleria d’Educació,
està pendent que puguem disposar d’un solar, tenim una reunió
prevista amb l’Ajuntament de Palma, crec que és la setmana
que ve, si no m’equivoc, per a mi sí que és la setmana que ve,
per tancar la qüestió del solar. 

El nou CEIP de Caimari, doncs, també encara hi ha una
certa incertesa sobre quin solar es podrà utilitzar, però
evidentment la nostra intenció seria, i així ho vàrem manifestar
quan vàrem anar amb el conseller d’Educació al Consell
Escolar Municipal de Selva, poder iniciar les obres dins el
2018.

El nou CEIP de Santa Eulària, ja els ho he comentat, està
pendent també d’una modificació de normes urbanístiques, avui
mateix ho he confirmat, perquè puguem disposar de solar i
també està previst un conveni de col·laboració, o almanco la
negociació d’un conveni de col·laboració, amb l’Ajuntament de
Santa Eulària.

Quant al Conservatori de Menorca, com saben, es va
presentar el projecte bàsic, en aquest moment està en fase
d’execució a càrrec de la Direcció General d’Arquitectura que
col·labora en aquest sentit amb l’IBISEC i està pendent també
que es pugui procedir al canvi d’usos per part de l’Ajuntament
de Maó de l’edifici de la Sala Augusta perquè es pugui destinar
a usos educatius.

Quant al Centre d’Adults de Maó, l’antic quarter de
Santiago, abans de l’estiu remetérem un avantprojecte de
reforma del quarter a l’Ajuntament de Maó i estam a l’espera
que ens contestin sobre la idoneïtat de la proposta que els fem
tenint en compte que ja s’hauran de compatibilitzar usos propis
de l’ajuntament amb usos de la Conselleria d’Educació. Per
tant, aquí també haurem d’establir un conveni de col·laboració.

Quant a l’ampliació del CEIP Blai Bonet, de Santanyí, que
també serà una obra important, és un centre que, si no
m’equivoc, té cinc aules modulars en aquest moment està
també en fase de redacció de projecte i l’inici de les obres està
previst dins el 2018.

Després hi ha tres actuacions, com els he dit, que
previsiblement s’incorporaran al Pla d’infraestructures. Una és
la reforma de l’antiga estació marítima de Ciutadella per
convertir-la en un centre integrat de formació professional. A
la negociació dels pressuposts de 2017 es va acceptar aquesta
esmena per fer un estudi de viabilitat d’aquesta possibilitat i el
que hem fet ha estat redactar també un avantprojecte que s’ha
d’acabar de concretar com es du a terme. 

En el cas del CEIP Montaura, de Mancor, abans els he
comentat que hem procedit a fer aquest estiu unes importants
obres de reforma, però també les converses que vàrem tenir en
el seu moment amb l’Ajuntament de Mancor de la Vall vàrem
arribar a l’acord de fer una ampliació parcial del centre
enfocada a l’etapa d’educació infantil, que es faria a un solar
annex al de l’actual escola, que, és clar, ha quedat en molt
bones condicions a partir de la reforma, però segueix tenint
dificultats d’espai, de fet, crec que hi ha dues aules modulars,
si no m’equivoc. Bé, amb l’Ajuntament de Mancor de la Vall

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 55 / 14 de setembre de 2017 861

es va arribar a l’acord de fer una ampliació parcial a un solar
que l’Ajuntament està a punt d’adquirir, si no l’ha adquirit ja
perquè era imminent, i allà es faria tota l’etapa d’educació
infantil, es troba annex a l’actual escola.

I per últim, a Calvià segurament s’arribarà, ja estam
negociant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Calvià per construir un centre d’adults atès que l’actual està en
unes condicions que no són en absolut adequades. Aquesta
seria una obra que tant el projecte com l’execució la faria
l’Ajuntament de Calvià i la conselleria contribuiria
econòmicament a sufragar una part del cost del projecte, ja que
una part important es destinarà a educació de persones adultes
per part de la Conselleria d’Educació. 

Bé, crec que com a intervenció inicial, presidenta, això és
de moment el que els volia dir, ja han vist que he estat breu,
com m’havien demanat, i ara, doncs, estic a la seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morante. Procedeix ara la suspensió per
un temps màxim de quaranta-cinc 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 si podem continuar. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Rialles)

Moltes gràcies perquè...

(Remor de veus)

... entenc que la resta de grups també vol continuar aquesta
comissió. Per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.

El Sr. Morante i Milla pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada grup.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Contestaré individualment. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Sra. Núria Riera, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sra. Morante i el seu
equip. En primer lloc, agrair la seva assistència a tots a aquesta
comissió d’Educació, tot i que no és molt habitual tenir la
presència de directors generals, però entenem que atesa la seva
preparació i el coneixement en la matèria vostè era la persona,
per ventura, idònia per venir a donar explicacions del Pla
d’infraestructures i sobretot tenint en compte que el conseller
ha hagut de fer dues rodes de premsa aquesta setmana passada
per donar una mica d’explicació i justificació de la situació,
com he dit a la sessió anterior, situació un poc caòtica i tal
vegada de falta de rigor en la planificació del curs que acaba de
començar, i agraïm, per tant, també que vostè vengui a donar
una explicació per ventura més detallada que la que podria
donar ell d’aquesta situació.

Vull recordar que a la primera roda de premsa el conseller
va comentar la situació dels barracons a les nostres illes, tenint
en compte que enguany tenim més barracons que mai pel retard
en les obres o per la dificultat en planificar el repartiment dels
nins als diferents centres o els diferents escolars, perquè no
només parlam de nins evidentment. Però hi ha 122 barracons
que suposen, com vostès han dit, prop d’un 15% més que l’any
passat, però jo vull recordar també que suposa un 24% més que
a l’any 2015, cosa que no s’ha comentat, perquè la comparativa
amb l’any 2015, en què governava el Partit Popular, és
important saber en quina situació es varen trobar vostès les
aules modulars, barracons o prefabricades, com ho vulguin dir,
aquesta legislatura. 

Vull recordar, a més, que es varen comprometre a eliminar
dins aquesta legislatura més o manco la meitat, fins i tot a
qualque moment el conseller va arribar a dir fins a un 70% i va
donar lloc, a més, a una situació de bloqueig dels pressuposts
de l’IBISEC, que varen ser desbloquejats amb aquest
compromís i amb el Pla d’infraestructures. 

Dic tot això perquè ens agradaria saber, en primer lloc,
quina és la despesa que fa la Conselleria d’Educació en matèria
de barracons? Què ens costen aquests 122 barracons al Govern
de les Illes Balears?

En segon lloc, en relació amb el Pla d’infraestructures
nosaltres hem dit per activa i per passiva que té tota la pinta de
ser un programa electoral, perquè vostès presenten un pla 2016-
2023 que va més enllà d’una legislatura i tot el que va més
enllà d’una legislatura, sense cap lectura subjectiva, sinó
totalment objectiva, forma part d’un programa electoral,
evidentment. Després, és un programa continu perquè, a més,
inclou actuacions que es varen trobar en marxa del Govern del
Partit Popular, la qual cosa és evident perquè la conselleria no
va néixer amb vostès, vull dir, hi ha tota una trajectòria de
coses fetes que també seria interessant que quan vostès donen
l’explicació especifiquin o detallin un poquet més per evitar
malentesos, com hem sentit aquests dies que el Partit Popular
no va fer cap actuació o no va deixar actuacions en marxa.

En aquest sentit, també vull destacar que el Pla
d’infraestructures, vostè no ho ha dit, ha comentat que hi havia
temes que estaven pendent de conveni, però hi ha propostes que
no tenen una data fixa ni tenen un finançament fix, per tant,
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aquest pla és un document ambigu, ampli, continu, que no és
dels partits del pacte, sinó que és un document de les Illes
Balears que es va desenvolupant amb unes actuacions iniciades
i unes altres que no sabem si es faran fins i tot dins el període
fins al 2023 que se suposa que inclou.

Dic això perquè també, a més de la seva explicació en què
ha anat detallant percentatges i obres concretes que vostès
consideraven interessants, jo voldria que em ratificàs tota una
sèrie de dades d’actuacions que es varen fer a l’anterior
legislatura, perquè vostè, que té la informació, igual que la
pugui tenir jo perquè també he fet feina en aquesta conselleria,
a part de les dades que pugui tenir com a parlamentària, vull
recordar i que en quedi constància que el Partit Popular va fer
actuacions entre 2011 i 2015 per import de 28,6 milions
d’euros, dins el pla vell aquestes actuacions que li he dit
inclouen part del pla vell, dins el pla vell varen quedar pendents
d’executar partides o actuacions per import de 23,1 milions
d’euros més 4,3 milions d’euros d’un plurianual que s’havia
aprovat per Consell de Govern, tot i que no estava encara
pressupostat, per a Sant Ferran de Formentera, sumen
56.120.878 euros, per ser exacta, això són actuacions d’obres
que es varen fer per part del Partit Popular o que es varen
deixar planificades.

A part d’això es va aprovar un pla FEDER on es va aprovar
la inclusió de tota una sèrie d’actuacions que no vol dir que
estigui fet, però sí estava planificat pel Partit Popular i
m’agradaria que també en deixassin constància en aquest
parlament per 8,1 milions d’euros.

Per tant, 35,5 milions d’euros planificats, entre vell, FEDER
i Formentera i 28,6 milions d’euros executats entre 2011 i
2015, la qual cosa suma 64,1 milions d’euros.

M’agradaria que pogués ratificar les meves paraules i si hi
ha discrepància en alguna quantia en concret la podríem aclarir.

Exemples d’inversions fetes pel Partit Popular són el CEIP
Can Misses d’Eivissa, per posar un parell d’exemples només,
el CEIP Sa Graduada de Maó, la reforma, l’IES Santa Eulària,
l’escola nàuticopesquera a Mallorca, bé, a Calvià, el CEIP
Alexandre Rosselló o l’IES Joan Alcover que són actuacions
importants i grosses com les que ha detallat vostè que estan
executant.

Dit això també vull destacar que el pla d’infraestructures
constava o consta d’una sèrie d’informes que insten a crear
noves unitats o a incrementar el transport escolar per evitar
problemes de massificació perquè feia una visió de futur, que
és l’interessant en educació pel que diem que ha de ser un pla
viu, d’actuacions que s’havien de preveure per evitar situacions
com la massificació que hi ha hagut a principi d’aquest curs. 

Volia que em ratificàs que és així, que hi ha tota aquesta
sèrie de previsions en informes poble per poble del que s’havia
de fer i, per tant, ens agradaria que ens explicàs què és el que
ha passat amb les obres, si hi ha hagut una mala gestió, si hi ha
hagut un retard o si hi ha hagut negligència en concret a
actuacions com al CEIP Casasnovas o per exemple a l’escola
de Sóller on varen tenir problemes també perquè varen haver
de, segons el batlle, diluir els nins en diferents centres o per

exemple on s’expliqui el tema de Campos, on sabem que vostè
s’ha desplaçat fa poc i ha dit que resoldria el tema del solar,
que és un problema que ve d’antic, és un problema que..., -antic
em refereixo de l’època també del Sr. Antich, però em referesc
a antigament-, i que ha dit que el resoldria en tres mesos, un
problema del deute del solar que hi ha de 20 milions d’euros
que es veu que la valoració, no sé, vostè ens ho explicarà, què
és el que ha passat realment amb aquesta situació.

Després voldria saber, l’IBISEC depèn de vostè a nivell
orgànic, per això el Pla d’infraestructures el presenten des de
la seva direcció general, si considera vostè que té personal
suficient dins l’IBISEC per dur a terme les promeses i
compromisos que ha fet vostè o més rotundament a les rodes de
premsa el seu conseller. Jo l’he sentit arribar a comentar que a
final de legislatura s’haurien fet fins a 11 centres nous, no sé si
és així cert, si m’ho pot ratificar, que realment és això el que ha
dit, vostè ha donat explicacions d’alguns d’aquests, i si té
personal suficient per a aquests.

Sé que han fet ampliació de personal, però em sembla que
no és personal expert o especialitzat en redacció de projectes i
direcció d’obres, sinó que és personal..., són experts docents o
no sé quin personal ha incrementat dins IBISEC. M’agradaria
saber si és per fer les obres o és personal d’assessorament.

I també tota aquesta construcció de col·legis, ampliacions
que ha anunciat abans de final de legislatura, que encara no
s’han fet, si acomplirà els terminis promesos. Ho dic perquè
m’agradaria saber a dia d’avui en què falta un any i mig, un poc
més, per acabar la legislatura si vostès compliran aquestes
promeses que fan a dia d’avui perquè després quan arribi... idò
l’any 2018, final del 2018 vostès no diguin que no han tingut
temps, que ha faltat personal o que s’han retardat i si se n’ha
retardat alguna sigui una situació excepcional i si no ara
digui’ns quines sí es podran fer i quines no es podran fer de les
promeses que han anat fent durant aquest darrer mig any.

Agrairia, per tant, que em donàs una explicació detallada
d’aquestes qüestions i reiteram l’agraïment per la seva
explicació per anticipat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. El Sr. Morante té deu minuts per
contestar les preguntes.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Moltes gràcies, Sra. Riera, hauré de ser molt ràpid perquè
ha fet moltes preguntes. Bé, francament, quan vaig venir aquí
evidentment pensava que veníem a explicar la gestió de l’actual
equip de govern de la Conselleria d’Educació en qüestió
d’infraestructures i no la gestió que va fer el Partit Popular,
entre altres coses perquè crec que no... que s’hauria de ser una
mica més prudent, Sra. Riera, perquè la gestió que vostès varen
fer en tema d’infraestructures educatives està en ment de
tothom encara.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 55 / 14 de setembre de 2017 863

Nosaltres anam a visitar tots els centres educatius, parlam
amb totes les AMIPA, parlam amb claustres de professors,
parlam amb equips directius, hem visitat més de cent centres
educatius. Jo sé el que ens diuen de la seva gestió, del Partit
Popular a la Conselleria d’Educació i crec que, a vostès, els
convendria també fer alguna visita de tant en tant a algun centre
i parlar directament amb els usuaris perquè els recordin el que
pensen d’aquelles actuacions.

Vostè diu que ha estat un inici de curs caòtic i ple de
problemes. Bé, això és absolutament incert. El resum hauria de
ser que ha estat un curs que s’ha iniciat amb total normalitat
amb alguns problemes puntuals i que (...) alguns problemes
puntuals quan es fan -com he dit al principi- 84 obres a 75
centres de les Illes, Sra. Riera.

Evidentment, si no féssim obres, que és el que vostès feien,
no tendríem problemes en cap d’elles, és evident. Vostès tenien
altres problemes que no eren d’obres i que se’ls podien haver
estalviat.

Miri, m’ha fet una pregunta concreta: quant gastam
anualment en aules modulars, bé, idò el curs 16-17 s’hauran
gastat 300.000 euros, l’IBISEC haurà gastat 301.610 euros i
aquesta xifra pujarà a 450.718, és el que està previst per al curs
17-18.

És clar, vostè també diu que varen fer tota una sèrie
d’inversions en infraestructures educatives, en reformes de
centres, vostè recorda quin era el pressupost de l’IBISEC per
a inversions a centres a l’any 2013? Jo li ho diré: era de zero
euros.

Vostè recorda quin era el pressupost... i això consta a les
memòries de pressuposto, és accessible a qualsevol ciutadà a
internet a la web de la Conselleria d’Hisenda, n’hi ha prou a
veure el pressupost de l’any 2013, apartat d’inversions reals de
l’IBISEC: zero euros. 

Vostè sap quin era el pressupost de l’IBISEC per a
inversions reals a centres educatius de les Illes Balears a l’any
2014? Zero euros.

Ara els llegiré un fragment, m’ho permetran, no sé com vaig
de temps, de l’acta del Consell d’Administració de l’IBISEC,
de dia 27 de desembre del 2012, consta de quatre punts i al
punt quart, el Sr. Mateu Suñer, que aleshores era gerent de
l’IBISEC, i he de dir aquí públicament que és un professional
que me mereix tots els respectes, que vostès havien nomenat,
però que consider un gran professional, diu literalment i així
està recollit en acta: “Quant al capítol 6, inversions, remarca
que, d’acord amb els pressuposts generals de la CAIB, és zero
euros, explica per tal que els assistents no tenguin cap dubte
respecte del que es porta per aprovar que això significa que no
es pot efectuar cap inversió, la qual cosa, entre d’altres extrems,
implica necessàriament la impossibilitat de pagar aules
modulars o de fer front a qualsevol intervenció per realitzar
obres derivades d’Inspecció Tècnica d’Edificis que
normativament són inajornables o cas de manteniment, etc., per
molt urgents que siguin i la implicació que això té respecte de
l’objecte social de l’IBISEC, que bàsicament és executar obra
pública.”

Això és un acta del Consell d’Administració de l’IBISEC,
és literalment recollida la intervenció del gerent de l’IBISEC,
aquesta sessió de Consell d’Administració de l’IBISEC
constava de quatre punts i es va despatxar en vint minuts, va...
el Consell d’Administració va durar de les 10.10 a les 10.30, es
pot imaginar la importància que varen donar els membres del
Consell d’Administració de l’IBISEC a aquesta qüestió.

Quant a les actuacions en marxa, bé, si realment tenien
tantes actuacions, per què no les varen fer, Sra. Riera?, per què
no les varen fer? Idò perquè el que diu és mentida, perquè
enganaven la gent, perquè nosaltres ens vàrem cansar de rebre
APIMA i direccions de centres a les quals vostès havien fet
promeses: els havien assegurat que hi havia el pressupost per al
centre de Son Macià i no era vera; els havien assegurat que hi
havia el projecte de l’IES Maioris i no hi havia cap projecte a
l’IBISEC.

Quant a allò del BEI, però, la història real del BEI és la
següent: la història real del BEI, del Banc Europeu
d’Inversions, és que el 2010, abans que vostès governassin, es
va negociar amb el BEI un projecte d’inversió per 168 milions
d’euros. Aquesta negociació es va interrompre i es va reiniciar
el 2012; d’aquest llista de 168 milions d’euros hi havia 25 o 27
milions ja fets, i a la Conselleria d’Educació se li va demanar
que presentàs actuacions per una quantitat similar, 25 o 17
milions d’euros. El 2014 l’IBISEC, perdó, el BEI, el Banc
Europeu d’Inversions, va accedir a finançar aquests 25 milions
d’euros, i va traspassar al Govern de les Illes Balears 20
milions d’euros. D’aquests 20 milions d’euros, com vostè ha
dit, només se’n varen traspassar a l’IBISEC poc més de 6. No,
no, perdoni, poc més de 6; els altres 14 milions d’euros a hora
d’ara no sabem en què se’ls varen gastar, Sra. Riera, i era un
finançament finalista. Quan vàrem entrar el juliol de 2015
vostès havien acordat que les actuacions que havien
compromès amb el Banc Europeu d’Inversions estarien
acabades el març de 2016; duien un retard considerable i no
s’havia fet la transferència a l’IBISEC de 14 milions d’euros.
Això va generar una desconfiança cap al Govern balear de les
institucions europees que ens va costar molt revertir, i que
gràcies a les actuacions d’aquest govern vàrem recuperar la
confiança del BEI, vàrem complir el que vostès no havien
complit, i recentment es va aprovar l’aportació de 5 milions
d’euros que faltaven dels 25.

Però, bé, dit això m’ha demanat altres coses, també. M’ha
demanat si el personal de l’IBISEC és suficient per dur
endavant el Pla d’infraestructures educatives. Evidentment.
Nosaltres hem reforçat amb dos arquitectes -no són assessors,
són persones que fan projectes d’obres- dos arquitectes el
personal de l’IBISEC, i recentment es va aprovar per Consell
de Govern una modificació de la RLT per incorporar vuit
tècnics superiors més, com és lògic, perquè les actuacions són
molt més grans i necessiten més personal.

Per altra banda també vostè ha qualificat el Pla
d’infraestructures de 2016 a 2023 com un programa electoral.
Evidentment qualsevol actuació que fa un govern o que fa... es
pot considerar en termes electorals si va més enllà dels terminis
estrictes de la legislatura, però jo aquí li vull fer, a vostè i a la
resta de grups polítics, una oferta, i els faig l’oferta, en nom de
la Conselleria d’Educació, de consensuar entre tots els grups
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polítics el Pla d’infraestructures educatives per a la legislatura
2019-2023, i en aquest cas evidentment li demanaré el seu
compromís de dur-lo a terme en cas que governin, o governi
qui governi a partir de 2019, que evidentment esper que siguem
nosaltres. Per tant, l’oferta a tots els grups polítics presents de
negociar les actuacions en infraestructures des d’aquest mateix
moment perquè sigui una qüestió realment podríem dir d’estat
a les Illes Balears, les infraestructures educatives que s’hauran
de fer a partir... o que estarà previst fer a partir de 2019.

No sé quant de temps em queda... Val, dos minuts, molt
breument. Quant al CEIP Ses Marjades, que l’ha comentat així
breument, evidentment crec que tots els que som presents aquí
i la comunitat educativa de Sóller sabem que aquest centre
pateix greus deficiències des de fa molt de temps, bàsicament,
segons els informes tècnics, per una manca de manteniment. A
finals d’agost vàrem rebre un informe dels tècnics municipals
de l’Ajuntament de Sóller que deia que aquest centre no podia
continuar amb l’activitat docent i que s’havia de cercar una
solució, que evidentment vàrem consensuar amb l’Ajuntament
de Sóller i que l’altre dia vàrem traslladar a les famílies.

I per últim, en el cas del CEIP de Campos, sí, efectivament,
hi ha una qüestió d’unes hipoteques que estan pendents de
resoldre’s sobre el solar que s’ha de cedir, i en això està
treballant l’IBAVI, perquè en un termini el més breu possible
això estigui solucionat i es pugui cedir el solar a la Conselleria
d’Educació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morante. Pel torn de rèplica té la paraula
la Sra. Riera, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Morante, per la seva
explicació. Jo li record que vostè ve aquí a contestar les
preguntes que li fem els diputats i no a fer preguntes en aquesta
cambra. En tot cas, li diré que jo també he visitat centres i
també record el que em contaven a mi de les promeses i dels
forats que es varen trobar durant una sèrie d’anys en què vostès
governaven en el segon pacte, i li podria contar les mil coses
que a mi també em varen contar quan jo era consellera, però
com que no tracta d’això aquesta compareixença li recordaré
que li he fet tota una sèrie de preguntes que vostè, a part de dir-
me mentidera, no ha contestat.

Voldria saber sí o no, si és ver que es va trobar fetes el
2011-2015 obres per 28,6 milions d’euros, com li he dit, i si es
va trobar planificades les que li he dit. Incloses dins el FEDER,
8,1 milions d’euros; pendents del BEI, estigui pendent o no la
partida d’Hisenda però planificades dins el BEI, que era
finalista, 23,1 milions d’euros, dels quals vull recordar
precisament de Campos que estava previst dins aquest BEI,
voldria que em confirmàs si vostès el varen modificar per posar
l’institut de Santa Maria i varen llevar el de Campos, el col·legi
de Campos, i si es va trobar també el plurianual, perquè és que
va passar per Consell de Govern, supòs que no em dirà que no,
de 4,3 milions d’euros per a Formentera.

Quant a la pregunta de l’increment de personal, he entès que
han reforçat amb dos arquitectes, perquè la resta deuen ser
comissions de serveis de personal docent, si són tècnics. I
després no m’ha contestat si els informes que deia el Pla
d’infraestructures realment deien que s’havia de planificar tota
una sèrie d’actuacions als pobles; ho dic perquè ho varen
presentar vostès per Nadal i ara som al mes de setembre i ens
hem trobat l’inici de curs que ens hem trobat.

I finalment, com que vostè ha tirat d’acta, jo també tenc
memòria i història, i li vull recordar unes paraules que em deia
vostè quan em venia a visitar quan era consellera, i em deia que
anar l’escola pot ser perillós, quan vostè era president de
l’ADESMA i venien juntament amb la FAPA a explicar-me la
situació que hi havia a les escoles, i estic parlant de l’any 2015,
només un parell de mesos abans que vostè fos nomenat. Ho dic
perquè voldria saber si això que vostè em contava ja ha canviat
o dos anys després o dos anys i busques ens continuam trobant
la mateixa situació que vostè deia que era tan perillosa. Un
40% de centres de secundària tenien més de trenta anys i no
tenien pressupost; hi havia problemes a les instal·lacions
elèctriques perquè eren de fa més de vint anys tant a infantil
com primària i secundària; per exemple em deien vostès -vostè
mateix, ho dic perquè ho tenc per escrit- que els fusibles
botaven a diari i podien produir un incendi. Els sistemes contra
incendis tenien greus deficiències per falta de manteniment; hi
havia inexistència d’escales d’incendis, faltaven les mànegues
d’aigua. Hi havia falta d’obres d’inclusió, aules UEECO,
ascensors. Les aules eren massa petites per complir les ràtios;
no hi havia instal·lacions esportives perquè eren insuficients, hi
havia molts de centres que no les tenien; i hi havia centres
sense aula d’informàtica. 

Ho dic perquè vostès directament, com a paraules, em deien
que era inacceptable perquè era perillós i això suposava una
incompetència. Si dos mesos abans del seu nomenament
aquesta situació és la que vostè declarava m’agradaria saber si
s’ha arreglat tot això o aquesta mateixa incompetència que
vostès declaraven ara l’han d’assumir com a pròpia.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riera. Per al torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Morante per un temps de cinc minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Moltes gràcies, presidenta. Jo crec que ja he fet referència
a la situació que ens vàrem trobar amb el BEI. Ens vàrem
trobar amb un programa presentat al Banc Europeu
d’Inversions, amb unes obligacions que implicaven que
s’havien d’haver fet actuacions per 20 milions d’euros, que 14
milions d’euros no s’havien transferit a l’IBISEC, que
l’IBISEC no tenia pressupost, i que vàrem haver de licitar les
obres del CEIP Son Macià a càrrec del pressupost de 2016,
perquè a partir de juliol de 2015 no hi havia pressupost
disponible a l’IBISEC gairebé ni per fer les actuacions més
petites.
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Evidentment, evidentment que tot el que siguin situacions
perilloses als centres crec que he donat complida resposta del
que hem fet. Hem fet gairebé 400 actuacions, moltes d’elles
van orientades a millorar la seguretat en els centres. 

Per suposat que li contestaré la situació que ens vàrem
trobar d’aules modulars, perquè evidentment sabem la xifra que
ens vàrem trobar. Nosaltres quan vàrem arribar el juliol de
2015 vàrem trobar 93 aules modulars, però és que quan vostès
varen començar a governar, Sra. Riera, n’hi havia 50, vostès la
varen duplicar, vostès varen duplicar les aules modulars, en
quatre anys en què no varen tenir la pressió demogràfica que
tenim nosaltres. Vostès no varen tenir l’increment d’alumnes a
l’educació pública que tenim nosaltres. L’alumnat a l’educació
pública en els quatre anys en què vostès varen governar es va
mantenir pràcticament estable, hi va haver un increment de 300
alumnes, mentre hi havia un increment de 1.600 alumnes a la
concertada, perquè vostès incrementaven els recursos a la
concertada mentre els retallaven a la pública, i en aquest
context vostès varen doblar les aules modulars que s’havien
trobat.

Al marge d’això i al marge de les discussions de tipus
dialèctic que puguem establir, nosaltres mantenim, i això no ho
he dit al principi, però mantenim el criteri, l’objectiu de reduir
les aules modulars d’aquí a finals de legislatura, tal i com ho
teníem previst.

S’ha de tenir en compte que és un problema, i això no és
una excusa, però és un problema comú a altres comunitats del
nostre entorn, a Catalunya hi ha més de 1.000 aules modulars
i més de 80 centres construïts íntegrament modularment; a
València hi ha una situació molt similar, i és un fenomen que
és complicat, sobretot quan retorna l’alumnat que prové de la
immigració, el que diem alumnat nouvingut, que s’ha
incrementat moltíssim en els darrers dos anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morante. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el diputat Salvador Aguilera, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom, vull
agrair al Sr. Morante i al seu equip que avui sigui aquí per
explicar-nos el que han fet durant aquests mesos en qüestions
d’infraestructures.

Deu minuts és un temps molt limitat, aniré molt ràpid
encara que vostè sap perfectament que ja hem tingut, moltes
vegades hem parlat físicament, via telefònica sobre aquesta
qüestió, el pla d’infraestructures, i és una qüestió que ens
preocupa igual que a vostès.

Sí que agrairíem que aquesta documentació, aquesta
presentació que vostè ha fet que ens la faci arribar, però per a
pròximes vegades seria interessant que el mateix matí
poguéssim enviar-la, perquè jo li he comentat a la seva
assessora, Aurora, perquè puguem revisar-ho en detall perquè
ara és moltíssima la informació.

D’altra banda, i voldria sobretot dir que des de Podem
reconeixem aquest esforç que ha fet realment i està fent la
conselleria en el tema de les reformes i que... ho valorem molt
positivament, per a Podem i per a la comunitat educativa tenim
altres problemes molt importants, no?

I en aquest sentit, vull comentar i faré una petita introducció
sobre el context i després ja li demanaré concretament sobre
determinats centres educatius, comencem un nou curs amb nous
rècords, nou rècord de barracons, nou rècord en alumnat, nou
rècord en els nouvinguts, nou rècords en ràtios, nou rècords en
falta de centres educatius i així podria continuar, una comunitat
que treu pit davant de la societat i davant del món dient
realment que funciona la seva economia, però que l’educació
està completament aparcada la seva inversió.

Qui són els responsables? Idò els responsables que han
governat durant dècades, la falta d’inversió educativa i la falta
de centres educatius.

També, no només una qüestió de l’actual govern, sinó dels
anteriors i no només a nivell autonòmic, sinó també a nivell
d’ajuntaments, i això ho volia posar damunt de la taula i és una
reivindicació que estan fent vostè en la seva conselleria i altres
ajuntaments és la falta de terrenys en determinats municipis que
davant d’aquesta qüestió idò... Campos, Caimari, Sant Josep,
etc., però sí que al seu moment és molt fàcil expropiar terrenys
per fer el nou centre esportiu de Rafa Nadal, però en canvi és
impossible trobar nous espais per a Vila, Santa Eulària, Inca,
etc., de manera que aquesta qüestió és un problema, per una
banda, municipal, per una altra, autonòmic, en aquest cas vostè,
i, com no, d’àmbit estatal. 

Una de les qüestions que venim repetint com a un mantra en
aquesta comissió i sobretot també a vegades al Ple és la falta
absoluta de finançament per a la nostra comunitat. Tot això,
què provoca?, que en no tenir suficients recursos i, com vostè
ha comentat, l’increment de la població, però això enguany,
l’any passat, li servirà d’excusa, Sr. Morante, i avui no hi ha el
Sr. Conseller amb nosaltres per dir que tenim una allau de
nouvinguts, enguany tenim més nouvinguts.

També fa uns quants mesos ens vàrem reunir justament la
meva companya Laura amb vostè i li vàrem demanar quina era
la previsió de la nova matrícula dels nouvinguts, encara estam
pendents de rebre... i resulta que en tenim més, i aquest
increment de població que venim denunciant especialment la
meva persona, és obvi que està aquí present i només aquest
matí... i he estat fent números i convido a tots els diputats i
diputades a fer-ho, que vagin a l’INE no només a veure les
dades numèriques, sinó els gràfics, i perquè se’n facin una idea,
l’illa de Formentera tenia una població el 1998 de quasi 6.000
persones, avui, a 1 de gener de 2017 en té 12.124; l’illa
d’Eivissa, en el mateix any, en tenia 84.000, avui per avui en té
142.000; Mallorca en tenia 637.000 i avui per avui en té
861.000, i per últim Menorca, que és la que menys increment
poblacional ha tingut en tenia quasi... no, en tenia 69.000 i avui
per avui té 91.000 habitants.

Davant això la falta de planificació -ho torn a repetir- no és
qüestió únicament seva. Ens alegrem per part de Podem
d’aquest oferiment que avui vostè ha fet en aquest sentit. Això
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hauria de ser una qüestió d’estat i no reprendre com la Sra.
Riera ha estat intentant treure pit davant de la seva acció durant
els quatre anys en què vàrem viure amb un clima de crispació,
però avui toca parlar d’infraestructures i de preocupació, de
veure que no només a curt termini, sinó a llarg termini i veure
què farà la comunitat durant dècades, igual que estam mirant
cap a altres països respecte d’això.

Sobre aquesta qüestió, realment ens preocupa moltíssim i sé
que també a vostè i a la resta de diputats i diputades ho han fet,
que si volem realment canviar el model productiu a les nostres
illes hem de formar professionals, gent formada. 

Sap perfectament que la nostra illa té l’honor de trobar-nos
a la cua del fracàs escolar i de l’abandonament escolar no
només a Espanya, sinó a Europa, a la cua d’universitaris i de
titulars de formació superior. Per tant, davant això necessitem
unes infraestructures, una oferta educativa que avui per avui no
hi és.

Per tant, convidem a tots els partits i especialment a aquest
govern perquè aquest any i els següents es faci un esforç
extraordinari perquè això ja necessita un pla d’emergència, Sr.
Morante, ja no és una qüestió puntual que arriben més persones
o més alumnat o més famílies, sinó que l’increment poblacional
davant de la bonança de les nostres illes, de la nostra economia
fa que més i més persones vinguin i per tant, necessitem més
inversió educativa, i és molt fàcil i aquesta pregunta, no sé si
m’ho sabrà contestar: d’aquests 122 barracons que tenim a les
Illes Balears, quants barracons hi ha a escoles privades
finançades amb sous públics, coneguda com a escola
concertada?

Em sembla que aquí és obvi que davant aquesta situació
l’escola pública és sempre la que rep el gran número de
persones i sobretot nouvinguts. Sé que en aquest sentit aquest
govern fa un esforç, però és obvi que m’agradaria aquesta dada.

Sobre... més qüestions, hi ha una demanda històrica,
sobretot en el tema d’infraestructures, jo ara li demanaré per
algunes qüestions puntuals sobre algun..., però en el cas de les
pitiüses estem farts, cansats, som uns cansinos en el meu cas de
demanar centres. Acabarà aquesta legislatura i el centre de Sant
Josep no s’haurà..., no podrà començar, el de Sant Ferran,
tampoc no podrà començar, i així podríem dir-ho de Caimari,
de Campos, etc. Per tant, això és una demanda històrica.

Més qüestions..., que també la Sra. Riera, i perdoni si vaig
massa ràpid, però el temps és molt limitat, l’IBISEC actualment
pot assumir tota aquesta càrrega de feina i tota aquesta
planificació respecte d’això? Hem de... per als pròxims
pressupostos, hem de dotar o contractar més personal? Si és
així tindrà el suport de Podem. Per tant, ens agradaria que ens
respongués això.

Una de les qüestions que la falta d’infraestructures provoca
és l’increment de les ràtios, ràtios completament desbordades.
L’any passat, ja sap perfectament que determinats sindicats i
l’Assemblea de Docents va denunciar aquest increment, s’està
incomplint una acord marc que va firmar la seva conselleria
amb determinats... sindicats. 

Què farà amb una LOMCE que permet que en una aula
d’infantil i de primària tinguem fins a 27 alumnes amb tot...?,
sobretot un dels grans problemes que determinats municipis
tenen és que aquests nouvinguts són persones, és alumnat que
no té coneixement de cap de les dues llengües que són
cooficials a la nostra illa. Per tant, aquestes persones, aquests
nins i nines no poden estar amb un grup de 22, 25, 27 alumnes,
hem de fer, hem de tenir més aules, més personal per poder
realment tenir una ensenyança de qualitat. Per tant, no podem
parlar d’ensenyança de qualitat quan no tenim recursos físics ni
humans en aquest sentit.

Més qüestions. També, com sap perfectament, en aquest
setembre Gadeso ha fet una enquesta específica i posa com a
tercer i quart problema davant de, de... l’educació ens ocupa i
preocupa, com un eslògan seu, per al 80% la manca... perdó,
per al 70% la manca de recursos i d’inversió i el 35% una
massificació dels centres, ràtios d’alumnes per aula. Què pot dir
al respecte sobre aquest punt?

Una altra qüestió també és el grau de satisfacció i intentar
posar nota i en aquest cas, doncs, per desgràcia, i li coment que
això no és una qüestió puntual del seu govern sinó d’una
responsabilitat dels que han governat i dels que governen
actualment, ens donen un suspens,  un 4,4 de mitjana. I per a la
nostra desgràcia l’illa que represent, Eivissa, només té un 4. És
a dir, si mirem què fem davant aquesta mala, malíssima nota
que tenim respecte d’això.

Sobre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, hauria d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí. Sobre la qualificació del curs passat, doncs, el 40%
valora sobre regular, dolent o molt dolent la conservació i
neteja, i el 55% de regular, dolent o molt dolent
d’instal·lacions, i els dos terços de les persones enquestades
diuen que és insuficient la inversió.

Com veu no he pogut arribar als centres educatius, després
faré la pertinent pregunta. M’agradaria que intentés respondre
sobretot les qüestions plantejades respecte d’això. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula el Sr. Morante,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Bé. Sr. Aguilera, gràcies per la seva intervenció.
Evidentment hi ha algunes qüestions que compartesc amb
vostè, d’altres no o no tant. 
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Bé, la qüestió de la manca de solar d’ús educatiu és
realment un problema amb el qual ens trobam. Històricament
a molts de municipis no es fan o no s’havien fet les
corresponents reserves de solars per a usos educatius en el
moment de fer les planificacions urbanístiques. Em consta, no
és una actuació que duguem des de la Conselleria d’Educació,
però em consta que el Govern de les Illes Balears treballa en
una modificació de la normativa de tipus urbanístic perquè
sigui més senzill requalificar o reconvertir solars per a ús
docent. Això facilitaria en molts casos poder disposar d’aquests
solars que, evidentment, són una condició prèvia, necessària i
imprescindible per poder fer un centre educatiu. 

Bé, vostè diu que, clar, que enguany ja no podem donar la
culpa a l’increment de població de la situació que tenim
dificultats en determinats municipis, no? Bé, evidentment un
centre educatiu no es fa en un any, Sr. Aguilera, però també li
vull dir, el problema que tenim amb l’increment de la població
escolar nouvinguda és que la seva distribució és molt irregular.
Crec que ho hem dit en qualque ocasió, així com el curs passat
vàrem tenir moltíssima pressió a Eivissa, no vol dir que aquest
curs no la tenguem, però baixa l’arribada de nouvinguts a
Eivissa, però se’ns ha incrementat a Palma. Bé, això és una
manera de... és difícil controlar en moltes ocasions on va
l’alumnat, el que sí és cert és que tenim dèficit
d’infraestructures educatives a una sèrie de municipis, a una
sèrie d’illes, ho hem dit abans, n’hi ha prou a veure els centres
que tenim previst fer, a Palma també necessitam fer un centre
educatiu així com necessitam fer-los a Eivissa.

En relació amb el que vostè ha comentat de l’increment
poblacional, és completament cert, nosaltres vàrem fer un
càlcul que en deu anys, aproximadament, a les Illes Balears
s’ha incrementat la població escolar en gairebé 10.000
alumnes. Això és una situació que segurament no es dóna amb
aquesta intensitat a cap altra comunitat de l’Estat espanyol.
També vull dir, però, també vull dir que... perquè vostè també
ho ha mencionat, que dels 1.500 alumnes aproximadament que
hi haurà el curs 17-18 respecte del curs 16-17 aproximadament
500 d’aquests alumnes són alumnes de formació professional
perquè aquest govern ha incrementat l’oferta formativa de
cicles de formació professional, que és una de les apostes que
pens que hem de fer, perquè justament un dels problemes que
tenim al sistema educatiu de les Illes Balears és que hi ha molta
poca gent que s’orienti, en comparació amb altres comunitats
de l’Estat espanyol, a la formació professional.

Vostè m’ha fet també una pregunta molt concreta i és si hi
ha algun centre a les Illes Balears concertat que tengui, vostè
diu barracons, ja sap que nosaltres diem aules modulars, bé. Bé,
sí, hi ha un centre, el curs que ve hi haurà un centre concertat
de les Illes Balears que tendrà aules modulars, que és el centre
concertat de Campos, tendrà quatre aules modulars, si no vaig
equivocat. Bé, vostè ha fet la pregunta, jo li contest. 

Em diu que no tendrem començat cap centre educatiu a
Eivissa i a Formentera, bé, la planificació que nosaltres fem és
que la construcció del CEIP Sant Josep en el moment d’acabar
la legislatura si no està acabat estigui molt avançada, i el mateix
en el cas del CEIP Sant Ferran.

També m’ha demanat si la capacitat de resposta de
l’IBISEC és suficient per la càrrega de treball que té, jo he
comentat també durant la meva intervenció anterior que es va
aprovar, si no record malament crec que era en el darrer
Consell de Govern no, l’anterior, una modificació de la RLT de
l’IBISEC justament per incrementar el personal destinat a fer
projectes d’obres i a fer els seus seguiments, per tant,
arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers per a les
instal·lacions, etc. Per tant, és evident que compartim amb
vostè que l’IBISEC necessita més personal i per això fem feina.

Quant al tema de les ràtios, bé, clar, és que a vegades les
impressions no acaben de casar bé amb la realitat, és cert que
tenim zones on les ràtios són elevades, però també és cert que
tenim zones on les ràtios són molt baixes. I si fem les ràtios
mitjanes amb relació al curs 2014-15 hem baixat les ràtios a
infantil considerablement, de 22,3 alumnes de mitjana a 20,5;
hem... aquestes no les hem pogut baixar les ràtios de primària,
de 22,7 han pujat lleugerament a 22,9; a ESO havíem passat el
curs 2014-15 a 25,6 i el 2016-17, 23,7, no podem donar dades
encara del 17-18 perquè encara no ha acabat completament la
matrícula d’ESO i batxillerat, i a batxillerat havíem passat de
28,3 a 27,3. Evidentment són ràtios mitjanes. Aquesta és una
discussió recurrent perquè em diu, bé, és que les ràtios
mitjanes... però és que... bé, les ràtios mitjanes l’indicador que
s’utilitza per exemple a totes les estadístiques educatives de tots
els països del món. Per tant, crec que és un element que hem de
tenir en compte.

Tengui en compte una altra cosa, nosaltres hem posat, hi
haurà aquest curs escolar més de 200 professors més dins el
sistema educatiu públic de les Illes Balears i molts d’aquests
professors són per atendre situacions de ràtios elevades. Des
d’Eivissa i de legislatura amb aquest increment de professorat
haurem incrementat el professorat de l’educació pública en més
de 800 professors, la qual cosa vol dir que si seguim en aquest
ritme a final de legislatura podríem estar encara en una xifra
més alta. 

Ja per acabar, vostè ha fet referència a l’informe Gadeso,
que jo també és un informe que llegesc amb atenció i com que
el llegesc cada any em record del que deia l’any passat.
Evidentment, tenim un 4,4 de satisfacció amb el sistema
educatiu, però l’any passat estàvem en un 3,9. Vostè com a
professor, igual que jo, sap que moltes vegades el que ens
interessa és no només el resultat concret dels nostres alumnes
sinó la seva evolució. Però el sistema educatiu de les Illes
Balears està millorant la satisfacció de cara als usuaris i jo
confiï que en el pròxim informe Gadeso ja estiguem ja
evidentment per sobre del 5. Nosaltres treballarem, a més,
perquè sigui així.

També hi ha una dada a l’informe Gadeso, que crec que
vostè no l’ha comentada i si l’ha comentada ja em corregirà, i
és que s’incrementa també any rere any la importància que la
població dóna a l’educació. Bé, això és un element molt positiu
perquè és una de les coses que necessitam justament per
millorar el sistema educatiu. En relació amb això crec que
moltes vegades tenim tots la tendència a tenir una visió
excessivament negativa, excessivament pessimista i
excessivament centrada en allò que no funciona bé, però no tant
en allò que funciona bé o fins i tot molt bé en el nostres sistema
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educatiu. Crec que és un canvi d’enfocament que també entre
tots hauríem de fer.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morante. Per a la rèplica té la paraula el
Sr. Aguilera, per un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Morante, no tenc una
visió pessimista, el que passa és que intent reivindicar,
demanar, sol·licitar el que com a representant de la ciutadania
li fan arribar i continuam treballant en aquest sentit.

Entenc que intenti justificar les dades mitjanes, però és que
determinats municipis rompen les mitjanes d’una forma brutal.
Aquesta qüestió no ens serveix de consol, ni a les persones ni
a les famílies ni als docents que fan feina al respecte.

Qüestions que voldria molt ràpidament. 2017, Pla
d’infraestructures. S’eliminarà enguany el barracó o l’aula
modular de Ses Roques, les dues de Ses Comes, una d’Escola
Nova i quatre de Punta de n’Amer? Aquesta és una pregunta.

Qüestions. M’han fet arribar diverses coses dels diferents
centres. Justament l’altre dia ja el vaig crida sobre el CEIP Ses
Marjades i han arribat a un acord amb les famílies per reubicar-
lo a un altre lloc, i posem de manifest, igual que -sempre ve a
la meva memòria Caimari, entre d’altres- centres molt vells, i
bé, a totes les illes hi ha centres molt vells, que per no fer la
inversió pertinent al final es deixa caure i al final es
desmantella l’escola pública. Per tant en aquest sentit, bé,
demanem a la conselleria que intenti en aquest projecte unitari,
ecoescola, que intenti fer tot l’esforç pertinent.

Més qüestions. Conservatori d’Eivissa. Vaig parlar ahir
amb el seu director i em va comentar que el divendres de la
setmana passada es van presentar els treballadors de l’IBISEC
i faran una reparació de les cobertes, la licitació. Si comença
una altra vegada a ploure què passarà amb la resta, Sr.
Morante? Ja sabem que s’han arreglat les quatre bombes però
tindrem tots els problemes de gotera que portem durant anys i
anys. Però, clar, és un conservatori de música i dansa; la dansa
encara està perduda enmig del camí entre Palma i Eivissa.
Continuarem treballant.

Més qüestions. La directora del col·legi CEIP Sant Jordi em
comenta que l’ajuntament ha fet la seva feina però que han
aixecat el terra, és un terra abrasiu, problema de ficus, i allí els
nens es fan mal, i una altra qüestió: que varen fer una porta
d’emergència i cada vegada que plou entra aigua, i li vaig
comentar d’una forma irònica: “Igual la pròxima vegada que
plogui i negui les aules podrem inaugurar una piscina dins
aquest centre”; m’ha dit que ho faran l’any següent amb la
corresponent eliminació de les barreres arquitectòniques. Per
favor, Sr. Morante, intenti solucionar aquesta qüestió.

Isidor Macabich. Vostè també ha comentat que és una obra
important i aquí el que volia comentar, i són qüestions molt

concretes, és que aquest centre, que és al costat del meu
institut, del Blanca Dona, ha hagut de tancar zones per
seguretat, això és molt important, però resulta que han perdut
l’espai dels orientadors i ha de pagar aquest centre, amb sous
propis del centre, el trasllat d’aquests orientadors. Per què a
l’hora de fer una obra no planifiquen i veuen realment tots els
problemes o les conseqüències a l’hora de fer aquestes obres?
És una qüestió que hauria de ser la conselleria que pagàs els
pertinents sous, no? També reclamen les finestres, que són molt
velles i que són perilloses, i fa deu anys de promeses.

Una altra qüestió també important: Puig d’en Valls, una
qüestió d’anys, aquestes obres; tenen “wc” portàtils; fins quan
tendran aquests “wc” portàtils?

El tema del col·legi de Sant Carles. He parlat amb el
president de l’APIMA i resulta que el barracó al qual havien
d’anar els nens de 3 anys, no el podran utilitzar perquè hi ha
una rampa que no té una barana i per tant de traslladar-los a la
sala on tenien psicomotricitat. Quan ho solucionaran? I a més
a més li ha venut l’ajuntament del Partit Popular que utilitzaran
les zones adjacents per fer les obres, i resulta que no es podran
fer perquè hi ha un pendent. Què pot dir al respecte d’aquesta
ampliació?

Més qüestions molt ràpidament, de Menorca, per exemple,
dels Joves per la pública. Què passarà amb la calefacció?, s’ha
solucionat? Sap perfectament que l’any passat hi va haver
moviment sobre aquesta qüestió. Mare de Déu del Carme fa
present la necessitat de NESE, que en aquest cas no ho fa vostè,
o no en depèn directament. L’IES Pasqual Calbó...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, hauria d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja estic acabant, Sra. Presidenta. L’IES Calbó, ha acabat les
obres? Sobre la construcció d’Es Mercadal haurem d’esperar
fins al 2020 com a mínim. 

I ja a Mallorca, molt ràpidament, IES Binissalem, 430
alumnes versus 750, una aula més modular i ja són 7; quan
solucionaran aquesta qüestió? Campos, 200 escolars en
barracons; escola nova ja. Marratxí, Cases Noves, més
barracons i amb olor a pintura...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, ha d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí senyora. A Palma podríem -i això és important- al final
podríem tenir un col·legi mòbil. Per què ha donat ordre
d’incrementar amb dos alumnes més cada una de les aules per
intentar ubicar tots aquests alumnes i quins centres són?

I així podria continuar al respecte. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 55 / 14 de setembre de 2017 869

LA SRA. PRESIDENTA:

Però no pot continuar més, Sr. Aguilera, ha acabat el seu
temps. Té la paraula el Sr. Morante, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Bé, intentaré respondre en cinc minuts totes les preguntes
que m’ha fet el Sr. Aguilera. Algunes són molt concretes,
procuraré donar resposta.

Quant a la retirada de les aules modulars aquest 2017
s’haurà retirat únicament l’aula del CEIP Ses Roques. 

Quant al CEIP Ses Marjades, de respectar el projecte
educatiu com a microescola, aquesta va ser una premissa que
amb l’Ajuntament de Sóller des del moment en què vàrem
negociar la solució per a aquest CEIP ens varen plantejar;
sempre vàrem plantejar, i això ho vàrem traslladar a les
famílies en una reunió que vàrem fer... si no era ahir crec que
era despús-ahir, una reunió que vàrem fer amb totes les famílies
del centre, l’ajuntament i nosaltres com a representants de la
Conselleria d’Educació, que l’objectiu era traslladar
íntegrament l’escola com a tal, mantenint el projecte educatiu,
els mestres i l’equip directiu. Inicialment s’havia plantejat un
trasllat al CEIP Es Puig, però després va sorgir la possibilitat,
molt més idònia, de traslladar-la a l’antic CEIP Es Fossaret,
que és un centre que està en molt bones condicions, perquè tot
i que s’havia deixat d’utilitzar l’ajuntament l’havia reformat, i
allà es traslladarà temporalment aquesta escola mentre es
discuteix i s’acorda, juntament amb la comunitat educativa de
Sóller, quines actuacions es fan de manera imminent no només,
possiblement, al CEIP Ses Marjades, si que és que se n’han de
fer, sinó també a les altres escoles de Sóller perquè també tenen
moltes necessitats. Li vull avançar que l’inspector del centre va
fer el mateix vespre o el mateix horabaixa tard una visita amb
aproximadament la meitat de les famílies al centre i la reacció
va ser favorable, i em consta que moltes d’elles estaran molt a
gust, i per descomptat en molt millors condicions, al CEIP Es
Fossaret el temps que hi puguin estar.

Quant al Conservatori d’Eivissa, bé, al Conservatori
d’Eivissa s’ha fet, per una banda, una actuació sobre la
instal·lació de climatització que, com sap, no funcionava
adequadament, la conselleria ha invertit uns 14.000 euros per
reparar aquesta instal·lació, i es farà una reparació de les
cobertes. El problema que tenim amb el Conservatori d’Eivissa
és que hi ha un plet vigent amb la constructora perquè en el
moment en què es va fer es varen deixar d’abonar unes
quantitats per increment de preus, però per altra banda el
Govern balear reclama la reparació d’una sèrie de deficiències
a la constructora. Bé, està en aquests moments en negociacions
l’Advocacia de la comunitat autònoma per aquesta qüestió, i
estam pendents que s’acordi quina compensació s’ha de fer, i
després quines actuacions ha de fer la constructora i quines
podem fer nosaltres; com a mínim farem les cobertes perquè no
tengui aquest centre almanco els problemes de filtracions que
té.

Quant al CEIP Sant Jordi, el projecte de barreres
arquitectòniques està en aquests moments, com els he comentat
abans, en redacció. Evidentment un projecte d’aquests si no és
compatible amb l’activitat escolar haurem d’esperar al proper
estiu per fer-lo. De totes maneres les petites deficiències que
m’ha comentat no em constaven i intentarem esbrinar què està
passant. També pensi que és bastant lògic, quan s’ha de fer un
projecte important a un centre, si hi ha alguna cosa més a fer,
esperar a fer l’actuació conjunta perquè és molt més convenient
i molt més eficient des del punt de vista econòmic i també pel
que pugui representar de normativa de contractació.

Quant a l’Isidor Macabich, efectivament l’equip directiu té
raó; nosaltres amb el conseller d’Educació vàrem fer una visita
la setmana passada a diversos centres d’Eivissa i concretament
vàrem visitar l’IES Isidor Macabich. Crec que en aquest cas el
projecte d’execució de les obres es podria haver fet millor, es
podria haver tengut més en compte l’opinió de l’equip directiu,
i en qualsevol cas vàrem arribar al compromís amb ells de
compensar-los per les despeses que hagin pogut tenir a l’hora
d’haver d’adequar espais. Estic a l’espera que ens enviïn les
factures corresponents i mirarem com es pot d’alguna manera
compensar el centre. I quant a les finestres, és una actuació que
com que aquest centre ha de tenir també una intervenció molt
important, que és una ampliació prou gran de quatre aules i
l’adequació de l’espai de formació professional de cuina, idò
intentarem incloure dins això, si no és possible la reparació de
totes les finestres, almanco d’una part important.

Quant al CEIP Sant Carles, és cert que falta instal·lar una
barana a l’aula modular que s’ha instal·lat i està donada l’ordre
perquè això es faci al més aviat possible. 

Al CEIP d’en Valls, s’està executant... al CEIP Puig d’en
Valls, perdó, s’està executant la reparació dels banys, que era
una qüestió que estava pendents des de feia molt de temps. Per
tant, crec que en aquest sentit es dona resposta a les necessitats
del centre.

Quant als problemes de calefacció a Menorca, que varen ser
molt sonats al curs passat, bé, el proper dia 19 el delegat
territorial anirà amb el representant de l’empresa que ha de
solucionar els problemes de la calefacció de l’IES Cap de
Llevant i a l’IES Miquel i Guàrdia és una reparació molt
senzilla perquè és una actuació sobre el circuit de calefacció i
ho farà, ja està donada l’ordre també, la mateixa empresa que
fa el manteniment de la calefacció del centre. Per tant, això serà
solucionat aviat.

Quant a l’IES Pasqual Calbó, si han acabat les obres, no,
falta fer la retirada de les cobertes de fibrociment perquè per
poder-la fer s’estava pendent que GESA retiràs les plaques
solars, unes plaques solars d’aquesta coberta, GESA o Endesa,
perdó. Ho ha fet aquest estiu, per tant, evidentment no s’ha
pogut contractar aquesta actuació, però es contractarà de
manera que es pugui fer fora d’horari lectiu. És a dir, és una
actuació que no es pot fer amb alumnes ni amb professors, però
sí que es mirarà de fer-ho o en cap de setmana o en algun
període de vacances.

Quant al CEIP Mercadal, bàsicament el problema que tenim
amb el CEIP Mercadal és que és... bàsicament en aquest cas és
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un problema de solar, una vegada més, com li he dit està
pendent de la modificació de les normes urbanístiques,
l’ajuntament té el terreny, però no té qualificació de solar.

Quant a l’IES Binissalem, acabam de redactar el projecte i
confiam que en aquest mes puguem sol·licitar la llicència
d’obres a l’Ajuntament de Binissalem de manera que tot d’una
que la tenguem, tant de bo pugui ser a final d’any, puguem fer
la licitació de les obres i aquestes començarien a principi del
2018 tot i que és una actuació molt gran, com els he dit abans,
és fer pràcticament una ala més al centre, és perfectament
compatible, ho tenim estudiat, amb l’activitat lectiva i, per tant,
es podrà compatibilitzar i a més no hi ha una altra manera de
fer-ho perquè és molt possible que sigui una obra que duri
gairebé un any.

Bé, quant a Campos, ja ho he comentat. Quant al CEIP Ses
Cases Noves, evidentment també tenim previst fer una
ampliació per substituir les aules modulars que s’hi han
instal·lat. En el cas de Palma la possibilitat de començar amb
un col·legi mòbil, no la descartam, això ho va dir el conseller,
però en qualsevol cas seria una actuació paral·lela a la
construcció d’un CEIP com tots coneixem en aquesta
comunitat, encara que en altres comunitats ja li dic que aquesta
realitat és diferent, no?

I crec que li he contestat al que m’ha demanat, crec que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morante. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la diputada Bel Busquets, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Director
General per aquesta compareixença, de fet aquesta
compareixença respon a una demanda que no només vàrem fer
els grups parlamentaris que l’hem sol·licitada, sinó que ja va
ser una demanda d’aquelles primeres compareixences que va
fer el Sr. Conseller, si mal no record per fer la presentació del
Pla d’infraestructures, on ja es va explicar que seria un pla
dinàmic i flexible i que estaria en constant revisió. 

Com bé es fa en educació i en gestió general de qualsevol
aspecte en determinats moments s’ha de fer... és el moment
d’avaluar i avaluar vol dir fer una aturada, revisar la feina feta,
reorientar la feina planificada, si és que necessita alguna
reorientació, i, per tant, esmenar les dificultats també si és
necessari.

Vull donar les gràcies pel rigor i per les explicacions.
També, ja ho vaig dir al seu moment, tenir un pla
d’infraestructures ja denota un rigor en la gestió, recordem que
des de l’any 2001 no n’hi havia hagut d’altre. No poguérem
avaluar a l’anterior legislatura, que va ser la legislatura del
caos, el pla d’infraestructures del Partit Popular perquè,
sincerament, no n’hi havia cap, així com ens ha explicat el Sr.
Morante, no hi havia tan sols ni pressupost per a l’IBISEC.

També és... hi ha hagut un moment en què no he sabut qui
era el compareixent, si la Sra. Riera o el Sr. Morante. No
m’estranya, dimarts hi havia un exconseller d’Agricultura que
va donar una informació com si fos un conseller d’Agricultura
i avui una exconsellera d’Educació que vol donar informació
com si fos consellera d’Educació, encara no han assumit
després de dos anys que són a l’oposició i per molt d’anys, si
pot ser.

El PP, recordem, zero planificació, zero inversió, caos i
moltíssimes demandes que poc a poc s’han anat fent i... i m’ha
fet gràcies perquè ha vengut a explicar el seu llibre en comptes
de demanar per la feina feta que supòs que és convincent
perquè ha demanat poques explicacions de la feina feta, i en
tota la seva explicació ha adjudicat devers 60 milions d’euros...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Presidenta, (...) perquè no som la compareixent, deman
empara a la presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, jo li he dit, Sra. Riera, no pot intervenir, no es troba en
ús de la paraula.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Davant aquests 60 milions ja hem vist que n’hi havia 30 que
eren projectats i no em... ara, crec que era al darrer plenari que
parlàvem de fets no paraules, eh?, parlem de fets i no paraules
i aquí tenim els fets que són un govern que en un any dedica
aquests 12 milions d’euros a 84 obres per a 75 centres, per tant,
enhorabona; unes obres que són reformes i rehabilitacions,
barreres i amiant, recordar que era una demanda d’aquella
marea verda que no només es preocupava de beneficis per als
treballadors, sinó que era una marea àmplia i transversal de tota
la ciutadania que demanava millores en infraestructures,
millores quant a l’educació en general, pedagògiques i millores
també laborals.

També és d’agrair que hi hagi un pla d’infraestructures que
vagi més enllà d’una legislatura. Ens hauríem d’acostumar a
treballar, a planificar  llarg termini perquè és així com es pot
avançar i a més a més amb aquest envit que ha fet vostè que és
que... és capaç fins i tot de negociar un pla d’infraestructures
19-23 perquè sigui un pla que sigui comú a tots els partits
polítics per allò que en l’educació no s’hi juga perquè hi va el
benestar de l’alumnat, de les famílies, dels treballadors, etc.

Ja n’hem parlat diverses vegades quan hem parlat
d’infraestructures, quan tens un pla d’infraestructures i poses
damunt la taula totes les necessitats i decideixes, perquè
planificar és decidir què es fa i que no es fa, hi ha qüestions que
queden i queden topònims perquè... queden topònims que ens
fan estar a tots pendents, un dels quals és l’escola de Campos,
que és cert que fa molts d’anys que es demana i que a més a
més el poble de Campos és un poble que ha crescut en població
aquests darrers anys i pot ser que encara creixi més, volem
demanar aquesta pressa perquè es dugui endavant.
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Hi ha també l’escola de Caimari que de fet ha sortit
d’aquelles instal·lacions tercermundistes que tots visitàrem i
que ara es troben en una situació provisional, però que sí que
necessiten una actuació... i altres com... tendrem aquest
augment dels barracons relacionat amb l’augment de població
i amb un infrafinançament que patim en aquestes illes i que si
tenguéssim el finançament adequat segur que podríem fer front
a tota una millora encara més substancial de les
infraestructures.

Quan he esmentat aquestes escoles, que segur que en altres
illes també n’hi ha i que els  altres companys els esmentaran, al
que vull fer referència és que hi hagi una feina conjunta de totes
les administracions, siguin municipals, supramunicipals a través
dels consells i a través del Govern, en què tota l’administració
faci feina de manera conjunta per donar resposta a aquestes
necessitats que hi ha de solars, de declarar interessos generals,
etc., per tots els plans territorials.

Per finalitzar, res, donar les gràcies per la feina feta, per
aquest esforç de planificació i perquè continuï negociant aquest
pla 2019-2020 amb tots els grups parlamentaris, però que qui
governi el 2019 torni a ser un pacte de progrés per tirar
endavant aquestes infraestructures.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Morante,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Bé, efectivament, l’escola de
Campos fa ni més ni manco que es reclama com a mínim deu
anys, vull dir, és un problema que aquesta administració està
decidida a resoldre de manera definitiva, així ho vaig
manifestar a la reunió conjunta que vàrem fer amb
representants de l’Ajuntament de Campos, entre els quals el
batle i la regidora d’Educació, a qui vull agrair sempre la seva
actitud positiva respecte d’aquesta qüestió, i amb les famílies
del centre. Nosaltres, ho vaig dir allà, que en aquest moment,
possiblement, és molt mal de fer establir prioritats, però seria
si no la primera, idò, una de les primeres, per dir-ho d’alguna
forma. Pensam que no es pot esperar més a Campos i que, sigui
com sigui, hem de desbloquejar la situació del solar i hem de
fer aquesta escola. Això va ser al que em vaig comprometre allà
amb aquelles famílies la setmana passada.

Bé, quant a l’escola de Caimari nosaltres també ho hem dit,
vàrem assistir al primer consell escolar municipal de Selva el
conseller i jo el vaig acompanyar i allà el conseller d’Educació
es va comprometre que en el mateix moment que tenguéssim
certesa sobre quin solar es podria utilitzar per fer l’escola, idò,
començar a fer aquesta escola i a la vegada també fer un pla per
a les altres escoles del municipi perquè, com vostè diu, les
escoles petites són moltes vegades les que pateixen més l’oblit
de les administracions. Vull mencionar aquí que Biniamar que
té necessitats, la pròpia escola de Selva o l’escola de Moscari.
Per tant, el nostre compromís és donar una resposta conjunta a

les escoles del municipi tot i que evidentment la que ha de
destacar per la seva reclamació justa durant molts d’anys és
l’escola de Caimari, tot i que també s’ha de dir, i això ho
reconeixen els mateixos pares, que la situació ara és molt millor
que quan estaven a les antigues instal·lacions de Ses Roques.

Bé, quant a la negociació del Pla d’infraestructures o de les
actuacions que s’hagin de dur a terme per al 2019-23, idò,
reiter l’oferiment de consensuar aquestes actuacions dins els
marges evidentment de flexibilitat que ha de tenir un pla a llarg
termini amb tots els grups polítics de forma que, governi qui
governi, a partir de maig de 2019, idò, tenguem ja la certesa
que hi ha determinades actuacions que es faran, tot i que
coincidesc amb vostè que el que jo vull és que continuï
governant el pacte de progrés, evidentment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morante. Té la paraula la Sra. Busquets,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies per les explicacions. No faré ús de la
paraula, però he recordat una qüestió que havia de dir, que és
respecte de l’escola concertada per explicar al meu company
Salvador Aguilera, coneixedora com som de l’escola
concertada, explicar-li que l’escola concertada ella mateixa fa
les inversions i les millores en els centres, és la titularitat que
afronta les inversions. Simplement aquesta explicació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Morante, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Bé, poca cosa a afegir. Abundant en la darrera intervenció
de la Sra. Busquets, bé, dir que la situació o les instal·lacions
de les escoles concertades són molt diverses, no és el mateix
determinades escoles de la Part Forana que altres escoles del
centre de Palma, nosaltres sempre ho hem dit. En aquest cas
també recoman, i és convenient, fer una visita per quants més
centres educatius millor per conèixer de primera mà la realitat
de cadascun.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Morante, agrair la seva compareixença, a vostè i als seus
companys. Ens ha donat molta informació, segons quina
evidentment no la teníem i a mi m’agradaria contrastar-la amb
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la que sí ja tenc, per tant, no li demanaré de centres en concret
sinó una miqueta en general.

Sí que s’ha dit que s’han incrementat els barracons, però
també és cert que s’ha augmentat el número d’alumnes, en uns
1.400, si no vaig errada, durant aquest curs. Aquest increment
poblacional també és una tendència molt habitual a les nostres
illes i crec que és molt important fer una bona planificació
perquè les obres de millora i els nous centres que es facin no es
quedin, una vegada acabats, ja obsolets amb espais necessaris. 

Crec que és molt necessari per a aquest any que ve
augmentar el pressupost d’Educació, evidentment sí que tenim
moltes mancances en finançament, però és realment necessari
aquest augment de pressupost només en infraestructures que ja
és evident.

A la Sra. Riera li ha comentat el tema de les aules modulars
i li ha dit que durant el 2016-2017 s’havien gastat uns 301.000
euros en aquestes aules i també ha dit que per al 2017-2018
serien 450.000 la partida que s’hi destinaria. No acab
d’entendre amb 106 aules que hi havia durant aquest curs
passat, en 122 amb l’increment de 16 que hi ha per a aquest, la
diferència de pressupost. No sé si havia deute de lloguers
anteriors, si s’han comprat... m’agradaria m’ho pogués explicar.

Com li dic, hem mirat de la Conselleria d’Educació, estava
penjat, l’estat de les obres d’aquest estiu i hi ha una sèrie
d’obres que en el Pla d’infraestructures sortien i no surten a la
feina feta durant aquests mesos d’estiu, no sé sí és perquè ja
s’ha fet i no s’ha tengut en compte o si és que no es farà o si fan
comptes fer-les durant els propers mesos. Hi hauria exemples
de reforma d’Aina Moll, del CEIP Es Cantó, de barreres
arquitectòniques, de Cas Capiscol... n’hi ha un munt que no
tenc, com li dic, tampoc no és... són exemples de centres que no
s’han anomenat. 

També en aquesta relació hi ha obres que no surten en el pla
i que sí que s’han fet que són obres menors, supòs que és, com
ha dit vostè, que s’han avançat algunes obres, però m’agradaria
saber si el fet d’avançar aquestes obres fa que n’hi hagi d’altres
que s’hagin endarrerit.

Vostè també ha parlat que s’han gastat amb aquestes 84
obres en els 75 centres uns 12 milions d’euros. Dins el Pla
d’infraestructures hi havia pressupostat 19,5 milions per
enguany i m’agradaria saber si aquests 7,5 milions es gastaran
dins enguany, o a veure si aquesta partida es passaria. Jo crec
que l’important és que aquesta partida es pugui gastar perquè
no ens quedi a l’aire i després se’n vaig a la borsa general. 

Hem parlat de centres, de reivindicacions molt demanades
a segons quins centres i n’han parlat els diversos portaveus que
m’han precedit, com és Sóller amb la problemàtica que va
passar aquesta setmana, però sobretot Campos i Selva, que són
reivindicacions. Li vull donar l’enhorabona si abans de finals
d’any és cert que Campos tendrà el projecte d’obra de reforma
o d’ampliació o de nou centre a Campos perquè sí és molt
necessari que les aules prefabricades augmenten i sembla que
no té un acabatall. El tema de Selva també és veritat que estan
reubicats, però també és molt necessari, com també vostè ha
explicat, arreglar i fer els nous centres.

Dels temes de Ses Marjades de Sóller en un principi s’havia
dit... bé, jo crec que aquí han fallat les formes, que fos dilluns
passat que avisessin als pares que el dimecres els al·lots no
començarien, això principalment perquè espai dins els altres
centres hi havia i per això estaven (...), vull dir, no hi havia
problema d’espai per poder ubicar els infants, però crec que el
dilluns no és el millor moment per avisar les famílies, malgrat
que després s’hagi actuat de manera ràpida. Per això li dic que
crec que les formes aquí han fallat prou.

I el tema d’Es Fossaret, que sí que està rehabilitat i és on
aniran els nins perquè és una escola unitària on fan un tipus
d’escolarització o un tipus d’aprenentatge específic, si no vaig
malament, o si no ho vaig entendre malament, crec que aquí es
va rehabilitar i hi ha un centre d’adults; si això no dificultarà els
estudis o l’educació en aquest centre d’adults haver ficat o
haver canviat la ubicació i no haver redistribuït els al·lots a les
altres escoles.

Vull demanar-li..., com a regidora d’un ajuntament conec la
problemàtica, i crec que és molt important que hi hagi un
control exhaustiu de les obres que es vagin fent, tant de
rehabilitació com d’obra nova, perquè la majoria
d’infraestructures que es varen fer durant la legislatura 2007-
2011, que varen ser moltes, han tengut deficiències d’obra molt
grosses i suposa molts de doblers, moltes hores de feina, estar
damunt les reformes o les modificacions d’aquestes obres. Per
tant moltes vegades els que facin millors ofertes, que després
tengui els doblers per jugar amb altres coses, no et garanteix
que tenguis una obra en condicions, per tant li deman molt de
control en aquest cas.

I res més. Vull dir que tota la informació que ens ha donat
la contrastarem amb la que ja tenim, i si en tot cas tenim
dubtes... ja sabem que aquest pla és un pla dinàmic i que ha
anat canviat, però si tenim dubtes ja els demanaríem per escrit.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el Sr. Morante,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sureda, efectivament,
coincidesc amb vostè que necessitam més i millor finançament,
no només per donar la resposta que hem de donar a la qüestió
de les infraestructures educatives, sinó per altres qüestions,
totes elles relacionades sempre amb el benestar dels ciutadans
de les Illes Balears, com puguin ser la sanitat o els serveis
socials, perquè si no d’altra manera, com vostè diu, sempre el
que estarem fent és cobrir necessitats urgents que quan les hem
cobert ja en tenim una altra damunt la taula, moltes vegades.
Per tant crec que en aquest sentit, el conseller ho ha dit, és
bàsic continuar incrementant el pressupost d’educació en els
darrers anys i, sobretot, continuar reclamant un millor
finançament per a les Illes Balears.

Vostè m’ha demanat a què es deu... o que no li quadra
exactament l’increment, que és realment un increment
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significatiu perquè és gairebé un 50% del que hem pagat el curs
16-17 amb les aules modulars, del 17-18. Bé, jo li ho explicaré:
per una banda tenim dues opcions, una més barata i una altra
que també fem servir, per disposar d’aules modulars; una és el
lloguer i una altra és la compra. Paral·lelament amb això..., de
totes maneres si vostès volen una informació més detallada de
com ha evolucionat i per què s’ha incrementat aquest
pressupost evidentment no tendrem cap inconvenient a facilitar-
los-la, però sí que li dic que una de les actuacions en relació
amb les aules modulars que hem fet de cara al proper curs és
millorar-les i rehabilitar-les; en molts de casos estaven en mal
estat, algunes les hem substituït per aules -per dir-ho d’alguna
manera- amb un nivell de confort i de prestacions superior; no
són les mateixes les que tenim ara que les que es varen posar fa
deu anys; hem renegociat, en alguns casos a la baixa, contractes
de lloguer, en això s’ha fet una feina important per part de
l’IBISEC. Per tant, distintes actuacions que poden explicar un
poquet aquesta variació. De totes maneres, si vostès, el seu
grup, volen una resposta molt més detallada a aquesta qüestió
evidentment no hi haurà cap inconvenient a facilitar-los-la.

M’ha demanat sobre la situació d’algunes obres d’alguns
centres concrets, en concret del CEIP Aina Moll; és una
actuació important, està en aquests moments el projecte en
redacció i hi ha una partida reservada de 322.000 euros per fer
aquesta actuació. I igualment a Cas Capiscol, que hi ha una
actuació prevista sobre la façana per un import de 88.500 euros
que també està en aquests moments en fase de redacció. 

Evidentment s’avancen obres; vostè em demana si això és
en detriment d’altres i a què es deu que es facin obres menors.
Bé, moltes vegades, una obra menor, la necessitat sorgeix
instantàniament, és a dir, una escala o un crui que ens surt, o el
problema que hem tengut, per exemple, a l’escola de Sant
Llorenç, que un bon dia ens surt una sèrie de cruis i s’ha de fer
una intervenció que evidentment en aquest cas no pot esperar.
En principi això no fa decaure altres actuacions que teníem
previstes bàsicament per dos motius; un, perquè esperam poder
incrementar una vegada més el pressupost de l’IBISEC per a
l’any que ve en relació amb el que hem tengut enguany i, un
altre, molt important també, per les baixes en les licitacions.
Nosaltres feim, evidentment, un projecte d’una actuació -posaré
l’exemple de l’institut de Santa Maria-, la licitació estava
prevista per un cost superior als 6 milions d’euros, i al final
l’adjudicació ha estat per 4.800.000 euros; evidentment aquests
1.200.000 euros es destinen a fer altres obres que no havíem
previst perquè no disposàvem del pressupost.

Quant a esgotar el pressupost de l’IBISEC, com ja li he
comentat les actuacions que hem fet a l’estiu sumen
aproximadament gairebé 12 milions d’euros, però evidentment
se n’havien fet d’altres. En aquests moments en execució, en
licitació o sol·licitada llicència d’obra tenim al voltant de 15
milions d’euros, perquè avui matí, bé, quan vàrem fer aquesta
diapositiva no havíem licitat les obres del Conservatori, que les
hem licitat avui matí, però tenim previstes licitacions d’aquí a
final d’any per altres aproximadament 5 milions d’euros, o
sigui que calculam que anirem cap als 20 milions d’euros que
teníem previstos per a l’IBISEC enguany. També he de dir que
això no és un problema, com pugui ser en una conselleria, que
l’IBISEC pugui tenir en un moment donat un romanent sense
executar del seu pressupost, perquè l’IBISEC és una empresa

pública que el pot traslladar a l’exercici següent, i això ens pot
interessar en determinats casos perquè tal vegada, pel tipus
d’actuacions, és possible que tenguem un pic en el 18 i no el
tenguem tant en el 17, però bé, en qualsevol cas pensam que no
serà la situació, però si es donàs tampoc no seria un gran
problema si evidentment està previst en algun moment executar
aquell pressupost.

Vostè ha parlat del tema de Ses Marjades, també, i s’ha
queixat de les formes. Jo en això coincidesc amb vostè, aquí
podríem segurament haver fet una mica millor. De fet a la
reunió amb les famílies vaig demanar disculpes públicament,
però vull aprofitar per explicar, ja que vostè m’ho demana,
quina va ser la seqüència dels fets, també. Jo vaig rebre dia 21
d’agost un informe dels serveis tècnics municipals de
l’Ajuntament de Sóller, molt contundent, que deia que el
centre..., venia dir, en conclusió, que aquell centre, mentre no
es fes una sèrie d’actuacions que impliquen un projecte molt
important i un cost molt elevat, no es podia seguir utilitzant per
a l’activitat docent. Evidentment això és una decisió molt greu,
tancar un centre, i no es pren fàcilment; per tant dia 22 d’agost
vaig demanar un informe a l’IBISEC per contrastar l’informe
dels tècnics municipals; vaig tenir aquest informe dia 4 de
setembre, es va fer una visita d’inspecció dia 31 d’agost, dia 4
de setembre vaig tenir l’informe, i coincidia amb les
conclusions de l’informe dels tècnics municipals. Vàrem
sol·licitar una reunió urgent amb l’Ajuntament de Sóller perquè
teníem clar que en una qüestió tan delicada -és un centre que
arrossega una... per dir-ho d’alguna manera no diré una
polèmica, però sí discussions sobre la seva continuïtat des de
fa molts d’anys-, és una decisió molt delicada i la volíem fer
conjuntament amb l’Ajuntament de Sóller; teníem clar que
havíem de cercar una solució a aquesta qüestió, una solució de
manera conjunta. Això se’ns va fer dia 11, en el moment en què
ens vàrem poder reunir; no havíem tengut en compte que a més
Sóller avança un dia l’inici del curs escolar, per tant
començaven dia 12, i efectivament aquí reconec que vàrem fer
un poc tard a l’hora de plantejar... També havíem de cercar
quina solució podíem oferir a les famílies, perquè nosaltres
teníem clar, com he dit abans, que havíem de mantenir el
projecte, que l’escola s’havia de reubicar com una escola
independent en algun lloc, conservant els mateixos mestres i el
mateix equip directiu. No era fàcil i evidentment ho havíem de
fer aviat. Reconec que segurament en aquest cas ho haguéssim
pogut fer un poc millor. 

I per acabar, quant al que comenta vostè sobre el control
exhaustiu del que es va fent per evitar després problemes i
evitar actuacions que són molt costoses i que a més s’allarguen
molt en el temps, perquè quan una obra no es fa bé el primer
que es fa és fer una reclamació a l’empresa, normalment
l’empresa fa al·legacions, això pot acabar en un plet, com tenim
diversos plets amb distintes constructores, l’IBISEC té molt
clar que a les obres que es facin s’ha de fer un control
exhaustiu, s’ha d’estar a la inspecció d’obra, s’ha de tenir un
projecte ben fet i s’ha de garantir que es compleix o que se
segueix escrupolosament per evitar això. Per tant en això també
estic completament d’acord amb vostè.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Sureda, té cinc minuts per a la seva
rèplica.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument, perquè se m’ha oblidat
abans. En el Pla d’infraestructures sortia que hi havia una
inversió a Palma per a la millora d’un pati al CEIP Santa
Isabel; en una nota de premsa des de la conselleria diu que
l’Ajuntament de Palma ja reforma aquest pati; supòs que s’ha
tengut en compte -només és això- supòs que s’ha tengut en
compte a l’hora de fer les modificacions pertinents.

Res més. Agraïm la seva presència i en tot cas ja li faria
preguntes per escrit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Morante.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sureda, efectivament,
en el cas del CEIP Santa Isabel hi havia dues actuacions molt
importants a fer: una era reforçar el forjat d’una planta que no
estava en bon estat, perquè s’ha de tenir en compte que és un
centre molt vell, possiblement té més de cinquanta anys, és un
dels centres antics de Palma; i al mateix temps s’havia de fer
una actuació molt important que havíem pressupostat en uns
180.000 euros en el pati, perquè arran d’una sèrie d’actuacions
que s’havien fet confrontants per part de l’Ajuntament de
Palma el pati havia quedat en mal estat, i a més era un pati que
s’inundava per poc que plogués. 

Evidentment amb esperit de mantenir acords de
col·laboració amb cada un dels ajuntaments dels distints
municipis, en el cas de Palma també ha estat així i, per dir-ho
d’alguna manera, en una sèrie d’actuacions que s’havien de fer
en els col·legis de Palma ens vàrem posar d’acord amb
l’ajuntament perquè ells fessin algunes d’aquestes actuacions
i nosaltres en féssim unes altres. En aquest acord l’ajuntament
es va fer càrrec de la reparació i de l’adequació del pati de
Santa Isabel, i la Conselleria d’Educació va fer l’actuació, està
fent l’actuació sobre aquesta planta que s’ha de reforçar
estructuralment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El diputat del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca ha excusat la seva absència. Per tant donarem la
paraula a la diputada del Grup Parlamentari Mixt Sra. Olga
Ballester per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias, Sr. Morante, por todas las
explicaciones que nos ha dado. Me quedan pocas preguntas
porque ha ido contestando todo, y, bueno, me gustaría primero
comentarle qué tanto por ciento del PIB está invirtiendo este

gobierno en educación este año, en 2017, qué tanto por ciento
invirtió en 2016 y qué tanto por ciento se invirtió en la
legislatura anterior.

Después también me gustaría comentar que es verdad,
porque es una realidad, que el número de alumnos está
aumentando, no nos caben en las aulas, y lo que también es una
realidad es que de 2016 a 2017 en este curso aumentaron en 14
barracones, y ahora hemos aumentado en 16. La verdad es que
este es un bagaje que existe, está y es lo que los padres sufren.
Yo creo que, como profesores, todos sabemos que el número de
alumnado aquí en Baleares siempre va aumentando; de hecho
siempre nos quejamos que incluso a mitad de curso nos van
llegando alumnos; por lo tanto creo que esa previsión de que el
número de alumnos va aumentando se debe tener cuando uno
entra en el sistema educativo de estas islas porque es una
previsión que quizás en crisis disminuye, pero siguen viniendo
aunque menos alumnos, pero está ahí. Entonces me gustaría
comentarle que de los 122 barracones, es decir, 30 más que han
ido aumentado en esta legislatura, es cierto que el conseller
llegó a decir que se podían eliminar hasta un 70%; por lo tanto
de esos 122 barracones son 85 barracones que probablemente
en esta legislatura se podrán eliminar, y de esta legislatura nos
quedan los años 2017, 2018 y medio 2019. Me gustaría saber,
porque me gusta siempre concretar para que un poco, aunque
sea aproximado, quede claro qué estamos haciendo y dónde nos
encontramos, me gustaría saber, de estos 85 barracones, porque
me imagino que este plan de infraestructuras se modificará
introduciendo estos nuevos barracones, en 2017 cuántos se
tiene previstos eliminar y dónde, en qué municipios; en 2018 y
en 2019, haciendo uso de su plan de infraestructuras, que
también es cierto que puede sufrir modificaciones al introducir
estos barracones.

Y después, en cuanto al número de colegios, con los
colegios nuevos que se van a construir, me gustaría saber si nos
pudiera decir..., yo sé que en 2017 hay muchos proyectos de
licitación en marcha, todos estos colegios, que me parece que
son cuatro, ¿no?, me parece que están en marcha el de
Alcudia..., bueno, cuatro colegios son, me parece, si no he visto
mal en el Plan de infraestructuras, cuándo se van a ir
terminando, según como ustedes tienen ahora los proyectos de
licitación y cómo tienen ustedes ahora todo el procedimiento.
Es decir, ¿cuántos se van a acabar en 2018 y cuántos en 2019,
con los niños dentro, inaugurados? 

Y después también me gustaría comentar que... también se
ha comentado que el Govern hace convenios con los
ayuntamientos para que pueda asumir el coste del colegio, pero
en el caso de que no se pueda asumir, si el IBAVI, obviamente,
asume él sin poner ninguna dificultad la construcción del
colegio, el IBISEC.

Y... otra pregunta es también si nos podría explicar en qué
fase se encuentra el centro náutico-pesquero que se quería
empezar o se había empezado aquí en Palma, en el polígono de
Son Castelló, las fases y cuándo se va a finalizar, o cómo está
el proyecto.

Otra pregunta también -y ya acabo- es acerca de..., aquí
estamos hablando sobre todo de la enseñanza obligatoria,
centros escolares de primaria y de secundaria, y plazas acerca

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 55 / 14 de setembre de 2017 875

de estos niños, pero también me gustaría saber si usted tiene la
cifra de cuántos alumnos han quedado fuera del sistema
educativo por no encontrar una plaza en formación profesional,
y si se tiene previsto también aumentar plazas con esas aulas
que se están haciendo, con esos nuevos centros o institutos que
se van a planificar, si en esa planificación han tenido en cuenta
plazas para formación profesional.

Y ya por último, muy importante, de hecho nosotros
tenemos una iniciativa parlamentaria acerca de esto, es si tienen
previsto hacer un control de esos centros que se van a construir
en 2018 y 2019, que imagino que ahora me comentará qué
centros son que se van a inaugurar, para que cuando se
inauguren tener claro que han cumplido todas las normativas
europeas y que no va a pasar como en el Conservatorio de Ibiza
o como en tantas otras construcciones que sabemos como han
terminado.

Y nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula el Sr. Morante
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Intentaré contestar totes les
preguntes que m’ha fet. Ja li avanç que és possible que
qualcuna no, perquè són molt específiques i en aquest cas no
tenc cap inconvenient per donar-li la informació més endavant.
Concretament el percentatge del PIB; bé, això, aquesta dada,
no la tenc. El pressupost de la Conselleria d’Educació per a
aquest 2017 és de 882 milions i el PIB de Balears
aproximadament són uns 27.000 milions; es podria fer una
divisió, però hauríem de tenir... i jo no tenc ara les dades de
quin és el PIB concretament de Balears, però es pot cercar. De
totes maneres s’ha de tenir en compte una qüestió, i és que la
dada d’inversió en relació amb el PIB és important,
evidentment, però és una dada incompleta. Per què ho dic?, bé,
perquè si a Balears creix el PIB un 3 o un 4% i a una altra
comunitat al mateix temps creix al 0,5 o fins i tot baixa, d’un
any per l’altre pot donar la sensació que aquí a Balears invertim
menys perquè la variació d’increment de PIB en relació amb el
PIB és menor que a una altra comunitat que realment inverteix
menys que nosaltres. No sé si m’explic, però com que
l’indicador del PIB és dinàmic quan es fa referència a la
inversió amb aquest indicador s’ha de tenir en compte el
diferent dinamisme de les economies de les distintes comunitats
autònomes dins l’Estat espanyol i distints països del nostre
entorn si es vol fer una comparació exhaustiva.

Bé, no és que vulgui sortir per la tangent, és que simplement
la dada aquesta tan concreta no li puc contestar, però en
qualsevol moment que tenguem oportunitat de fer-ho, idò, si
ens la trasllada li respondrem.

Quant a les 122 aules modulars, efectivament, la nostra
intenció és eliminar, en funció de les actuacions previstes,
nosaltres sempre diem que és un objectiu de legislatura, a final
de legislatura entre 60 i 80 d’aquestes aules modulars, hi podria

haver un màxim de fins i tot una mica més, però aquesta és la
xifra que manegem, la majoria d’elles, pel que li diré ara,
s’eliminaran cap a final de legislatura i en el moment que
s’acabin els centres, evidentment, o que es puguin substituir,
per tant, estaríem parlant segurament de completar això en el
2019, que aniria una mica més enllà de la legislatura. No sé si
m’explic. Normalment, si nosaltres començam un CEIP a
mitjan del 2018 la construcció d’un CEIP, idò,
aproximadament dura uns dotze mesos, si no sorgeixen
problemes imprevists, per tant, acabaríem aquest CEIP el 2019,
tot i que l’hauríem començat dins la legislatura i evidentment
l’eliminació de les aules, en aquest cas, no podria ser fins que
no comenci el curs 2019-20.

Quins centres s’acabaran dins el 2018 i 2019? Bé, idò, a
partir d’aquesta informació que els he donat aquest setembre ja
hem inaugurat, és a dir, ja han començat els alumnes en el
CEIP Son Macià. Hem començat les obres de l’IES Santa
Maria, per tant, això significa que podria començar aquest
centre en el setembre... en el curs 18-19 o, en tot cas, dins el
curs 18-19, és a dir, si s’acaba uns mesos més tard, idò, s’haurà
de decidir en quin moment es fa el trasllat dels alumnes que en
el cas d’un IES no és una qüestió senzilla perquè requereix un
temps; en el cas del CEIP d’Alcúdia la previsió de poder
començar les obres estaria en el primer trimestre de 2018, per
tant, hem de calcular aproximadament dotze mesos, estaríem
parlant dins del primer semestres de 2019, en tot cas la previsió
és intentar tenir-ho acabat abans d’acabar la legislatura; el
mateix en el cas del CEIP Sant Josep; el CEIP Sant Ferran; el
CEIP de Campos la nostra intenció és que pugui començar a
funcionar en el curs 2019-2020 el nou CEIP de Campos; el nou
CEIP Es Mercadal aquí tenim la incertesa derivada de la
qüestió del solar, nosaltres tenim posat iniciar obres durant el
2018, calculi un any més, això dependrà de la disponibilitat del
solar; el mateix en el CEIP de Palma; en el CEIP de Caimari,
i en el CEIP de Can Picafort i Santa Eulària. És a dir, parlaríem
de començar dins el 2018 i acabar dins el 2019.

Per tant, centres que haurem acabat en el 2017, tenim el
CEIP de Son Macià; amb tota seguretat tendrem acabat
l’institut de Santa Maria en el 2018, i la previsió quant a la
resta centres seria en el 2019.

M’ha demanat vostè també pels convenis de finançament
amb els ajuntaments. Evidentment la responsabilitat de
construir un CEIP és del Govern, de l’administració
autonòmica, el que sí és cert és que hi ha molts de municipis a
les Illes Balears que tenen una bona situació financera, en molts
de casos molt millor que la de la pròpia comunitat autònoma,
i que estan disposats a col·laborar per facilitar que aquestes
actuacions es puguin fer més actuacions simultàniament o es
puguin fer més ràpidament, és el cas, ja ho he comentat, és el
cas d’Alcúdia, el cas de Sant Josep, el cas de molt
probablement de Santa Eulària, el cas d’Es Mercadal. Després
hi ha altres municipis que no tenen aquesta disponibilitat, pel
motiu que sigui, però evidentment en aquests casos nosaltres
tendríem l’obligació d’igualment, només faltaria, fer el centre
educatiu. El que passa és que sempre que intentam, quan és
possible, establir aquests mecanismes de col·laboració perquè
això ens permet fer més actuacions de manera més ràpida, és
l’única diferència. 
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M’ha parlat vostè també del Centre Nàutic Pesquer de
Palma, això en realitat és un centre integrat d’FP, en realitat
serà un centre de la Conselleria de Treball tot i que també
tendrà cicles que organitzarà la Conselleria d’Educació i també
aportarà evidentment professorat la Conselleria d’Educació,
però en principi en relació amb aquest centre la col·laboració
que fem des de la Conselleria d’Educació a través de l’IBISEC
és d’ajuda i assessorament tècnic durant tota la licitació del
projecte d’execució. Però la iniciativa i la responsabilitat i el
finançament de la construcció o, en aquest cas, de l’adaptació
d’unes instal·lacions és de la Conselleria de Treball.

Quant a l’oferta d’FP, bé, he comentat abans que una part
de l’increment d’alumnat que tenim a les Illes Balears, i que
d’això ens en congratulam, és alumnat d’FP. El curs 17-18
tendrem aproximadament 500 alumnes de formació
professional més que el curs 16-17 i esperam que el 18-19
encara tenguem molt més.

Des de la Direcció General de Formació Professional que
és la competent, això no és competència meva, es treballa, per
una banda, per incrementar l’oferta, però, per l’altra, per
optimitzar-la. No tenim manca de places d’FP, és a dir, tenim
més vacants que alumnes volen FP, el que no tenim són places
suficients de determinats cicles que els alumnes demanden
especialment, aquest és el problema que tenim. És a dir, un
alumne avui en dia si vol fer formació professional la pot fer,
però evidentment el que vol és fer-la del cicle que l’interessa,
i això a vegades no estam en condicions d’oferir-ho i per
circumstàncies que tenim poc marge d’actuació. Per exemple,
a Menorca o a Eivissa els cicles sanitaris que són molt
demandats ens trobam que tenim una limitació d’oferta perquè
no tenim suficients instal·lacions hospitalàries perquè els
alumnes puguin anar a fer les pràctiques. Clar, això té una
difícil solució perquè els hospitals són els que són i la
disponibilitat que tenen és la que és i ens passa, crec recordar,
a Menorca, que fins i tot va sortir uns alumnes que es
queixaven perquè no podien accedir a un cicle sanitari pels
motius que tampoc no podem incrementar l’oferta si no podem
garantir les pràctiques.

Però bé, des de la Direcció General d’FP és un objectiu
prioritari no només incrementar l’oferta sinó optimitzar-la i
adequar-la tant a les necessitats dels alumnes com del mercat de
treball de Balears. 

Bé, en aquest sentit sí que farem algunes actuacions, a part
de la col·laboració aquesta que li he comentat amb el Centre
Nàutic Pesquer, hi ha una altra iniciativa en aquest cas
enfocada a l’hostaleria, també de la Conselleria de Treball, que
vol posar en marxa un centre integrat de formació professional
a Alcúdia. Aquí també hi haurà, per una banda, la col·laboració
de l’IBISEC, tot l’assessorament tècnic tant a l’hora de redactar
projectes com de fer licitacions i seguiments d`obres, i
evidentment la Conselleria d’Educació aportarà el professorat.

A part d’això tenim previst fer, ho he comentat abans,
l’ampliació de l’Isidor Macabich que inclourà una adequació de
les instal·lacions d’FP.

Tenim també prevista l’actuació del centre integrat d’FP de
l’Estació Marítima de Ciutadella. I tenim previst també, que

està a punt de licitació, l’ampliació de l’IES de Puig de sa Font,
de Son Servera, també per dotar-lo d’instal·lacions adequades
per al cicle formatiu que tenen de cuina. 

I no sé que... ah!, perdó, crec que m’ha demanat alguna cosa
més. Bé, sí, és la qüestió de les normatives, del compliment de
la normativa dels nous centres. Coincidesc completament amb
la seva precisió, de fet aquesta és una instrucció que té
l’IBISEC des del primer moment, normalment els projectes
bàsics es redacten tot a l’IBISEC perquè s’ajustin al plec de
prescripcions tècniques que té elaborat, que està per escrit i que
està a disposició, és una documentació molt tècnica, però està
a disposició de qualsevol diputat si la volguessin consultar. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morante. Sra. Ballester, té cinc minuts
per plantejar la seva rèplica. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias. No, únicamente acerca del tanto por ciento del
PIB que sí que es lógico que se haga acerca del PIB el tanto por
ciento de inversión en educación porque está claro que cuanto
mayor es el PIB de una comunidad autónoma también más
alumnos va a recibir esa comunidad autónoma y, por lo tanto,
más inversión tiene que hacerse en la comunidad. 

Únicamente comentar que he visto que ha incluido el
colegio de Campos, bastante seguro que se va a hacer en este
2019, ¿va a estar hecho? Me gustaría comentar si sabe
exactamente cómo se va a desbloquear la situación del solar, en
qué fase está para que efectivamente se incluya ya en toda esta
lista de centros para el 2019.

Y si todas estas inversiones que van a hacer para los ciclos
formativos también están dentro de esta legislatura.

Nada más, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula el Sr. Antoni
Morante.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Sí, Sra. Ballester, bueno el caso de Campos
evidentemente... en el caso no sólo de Campos, sino en la
construcción de CEIP en los cuales hay todavía una incerteza
sobre los solares tenemos un elemento de incertidumbre, ¿no?,
que és justament aquest. 

En aquest moments és una negociació que es dur des de
l’IBAVI, hi ha una sèrie de càrregues hipotecàries sobre aquest
solar a càrrec del Banc Popular, amb el qual ja s’està en
negociació, un altre també està a càrrec o està en nom de
Bankia que com saben Bankia està en aquests moments en un
procés de fusió que ha de culminar, i sembla ser, però això ens

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 55 / 14 de setembre de 2017 877

ho haurien de dir més els tècnics de l’IBAVI, sembla ser que
això és el que ara encara està impedint que s’acabi de tancar
aquesta qüestió.

Pel que ens diuen és el darrer tràmit que qued allà. Això ho
vàrem demanar expressament, vàrem dir: “però desprès d’això
tendrem alguna altra qüestió amb el solar?”, i varen dir: “no,
aquest és el darrer tràmit i esperam poder-ho tenir tancat en un,
dos, tres mesos màxim”.

Evidentment això... és difícil poder-ho garantir amb total
seguretat, però li puc assegurar que estam en contacte directe
amb el conseller de Territori Sr. Marc Pons de qui depèn
IBAVI, és conscient de la urgència de solucionar aquesta
qüestió i bé, és el que li puc dir fins ara, en aquest moment en
relació amb això.

Quant a si els cicles formatius, les actuacions corresponents
als cicles formatius estaran fetes abans de 2019, evidentment
l’ampliació de l’IES Puig de Sa Font pensam que sí, és una
obra que pot durar vuit o nou mesos, per tant, aquesta sense cap
dubte. 

Quant a la qüestió del centre nàutic pesquer de Palma no
està directament en les nostres mans, com li he dit és una obra
que fa la Conselleria de Treball; el mateix respecte del centre
integrat d’FP d’Alcúdia. I quant al centre integrat de Ciutadella
de l’estació marítima, nosaltres hem fet l’avantprojecte, però
també aquí hi haurà d’haver un acord entre administracions
perquè de fet són unes instal·lacions que depenen de la
Conselleria de Territori, i també hi està interessada la
Conselleria de Treball en participar en aquest projecte, això
encara s’ha de bastir i molt probablement s’haurà de fer un
conveni -i ja m’estic avançant- possiblement a tres bandes, per
tant, aquesta actuació es podria retardar i podria -dic podria- no
estar finalitzada al 2019.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull donar
les gràcies al Sr. Morante i al seu equip per ser aquí, per venir
a explicar-nos jo crec que exhaustivament el Pla
d’infraestructures, jo pràcticament tampoc no tinc gaires
preguntes perquè al llarg de la intervenció s’han anant esbrinant
pràcticament totes.

Jo sí que volia dir que bé, li he de donar l’enhorabona
perquè el Pla d’infraestructures no era simplement una idea,
sinó que està convertint-se en una realitat. Crec que d’això ens
n’hem de congratular tots perquè aconseguim almenys tirar
endavant un gran nombre d’actuacions, com ha dit, i crec que
això és digne d’alabar, més que res perquè quan ha començat
la compareixença, aquí la intervenció de la Sra. Riera... ha
vingut aquí a dir el que planificava, etc., semblava que la
compareixença era de la Sra. Riera i s’ha entossudit a dir i
tornar dir aquells milions que va planificar, però que no va

executar, vull dir, això de treure pit d’aquells milions que es
varen planificar però no es varen executar no queda gaire bé,
aquí es planifiquen i a més a més s’estan executant. Crec que és
important.

I a més a més, penso que estem veient com s’estan fent
actuacions importants en aquelles bandes on feia falta en
aquells aspectes que feien falta que eren problemes de caràcter
estructural, com són les barreres arquitectòniques, etc., però
també i és el que més m’alegra és que s’han fet intervencions
en centres per solucionar problemes estructurals que eren
pràcticament històrics. Jo ho he d’esmentar perquè crec que era
un problema que portàvem molt de temps arrossegant a Eivissa
que és l’escola de Can Misses, la instal·lació elèctrica.

Ho dic també... hi volia fer esment perquè desgraciadament
hi va haver un accident laboral en aquesta instal·lació elèctrica,
però bé, ha solucionat, ha servit per solucionar un problema
important.

I això em porta a aquells aspectes que li volia demanar,
perquè malgrat aquestes actuacions crec que a Eivissa fan falta
centres, s’està treballant a l’escola de Ses Planes. M’agradaria
saber si té més informació respecte al tema de Santa Eulària
perquè crec que el tema de Santa Eulària és prou important i
sobretot les escoles, el centres de secundària, és a dir, si
planifiquem centres de primària, els centres de secundària.

També li volia demanar que hem vist com s’han introduït
una sèrie de canvis i en la presentació... quan va venir aquí el
conseller a presentar-nos el Pla d’infraestructures va dir que
això és un document obert i nosaltres hi estam totalment
d’acord, pensam que ha de ser així, però li volia demanar si
s’han establert uns criteris de modificació, igual que hi ha uns
criteris per poder prioritzar, si hi ha uns criteris de modificació
pels quals unes coses s’afegeixen i si en afegir aquestes coses
es va en detriment d’unes altres.

Després també, crec que és important, ja ha parlat de coses
més concretes, crec que pràcticament hem repassat tots els
centres, per tant, hi ha poques coses a preguntar. 

Sí que volia demanar-li dues coses concretes que són els
problemes endèmics de les illes més petites que són a Menorca
l’escola d’adults, que crec que ha dit que el conveni està
pendent de la situació de l’ajuntament, volia que m’aclarís
l’escola d’adults de Menorca en quina situació exacta està, i el
tema del conservatori a Menorca, que són els dos temes
recurrents.

I també volia fer esment, que no se n’ha parlat, que també
són dos problemes històrics a l’illa d’Eivissa i que són l’escola
d’art i l’Escola Oficial d’Idiomes, si s’ha avançat, si no s’ha
avançat, en quina situació es troben, perquè al Pla
d’infraestructures posa que es desenvoluparà per altres
institucions.

Res més, jo l’únic que volia dir és que penso que s’està fent
bona feina, crec que s’estan fent moltes actuacions. Sí que...
pensam que es podia avançar tal vegada més ràpid, però bé,
tampoc no podem passar de zero a cent i simplement donar-li
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les gràcies per haver vingut i haver aclarit això i si pot aclarir
aquests dos aspectes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES (Antonio Morante i Milla):

Bé, moltes gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Casanova, li
agraeixo el to de la seva intervenció i intentaré contestar totes
les qüestions que m’ha plantejat.

Quant al CEIP Santa Eulària, ja ho he comentat al principi,
està pendent de la redacció del projecte, que puguem saber a
quin solar es pot fer el centre. Al seu moment vàrem tenir
reunions amb el batlle de Santa Eulària, ens... d’això ja fa
gairebé un any, ens va dir que no hi havia a disposició un solar
en aquells moments al terme municipal, que només hi havia
solars rústics i el darrer que sabem és que... crec que va ser...
no record a quin ple, no fa gaire, al juliol em sembla que va ser,
es va fer una aprovació inicial de la modificació de les normes
subsidiàries del terme per requalificar una sèrie de terrenys i
dins aquests terrenys, això evidentment són informacions que
tenim de l’ajuntament, eh?, no són nostres, dins aquesta
requalificació hi podria haver la possibilitat de disposar d’un
solar per a ús docent.

Em sembla que és el mes que ve que està prevista
l’aprovació definitiva d’aquestes normes i per tant, és possible
que d’aquí a un mes ja sapiguem si disposam de solar i on i
després que l’ajuntament ens el pugui cedir.

Quant a IES... a la construcció d’instituts a Eivissa, el més
imminent, per una banda, és l’ampliació de l’IES Isidor
Macabich i, per una altra, tenim el compromís d’iniciar, com a
mínim deixar el projecte fet del nou institut de Vila abans que
acabi la legislatura, és a dir, no està previst començar aquest
nou institut.

Nosaltres consideram que amb l’ampliació de l’Isidor
Macabich tendríem una resposta suficient a les necessitats de
caire immediat que tenim a Vila, però sí que a inicis de la
legislatura següent s’hauria de començar la construcció d’un
nou institut a Vila. A banda d’això hi ha altres qüestions, com
ampliacions d’algun IES que ho demana reiteradament, com el
Quartó del Rei, per poder disposar de batxillerat, però això de
moment les nostres dades encara no donen que sigui necessari.

Quant als criteris de modificació i per què s’avancen
algunes actuacions i si això va en detriment d’altres, bé, ara li
explicaré per què s’han avançat algunes d’elles i que això no
implica, evidentment, que vagin en detriment d’altres. En el cas
del Conservatori de Palma nosaltres teníem prevista una
actuació molt més complexa de la que es farà finalment, però
quan els tècnics varen començar a treballar es varen adonar -
això passa a vegades als arquitectes- que era més fàcil del que
havien pensat inicialment, i que a més a més el cost era inferior,
era bastant inferior al que havien previst; això ens ha permès
acabar el projecte molt abans del que teníem previst i, a més,
tenir la disponibilitat pressupostària per fer aquesta ampliació.

En el cas de l’IES Joan Ramis i Ramis s’havia començat a
treballar un projecte feia una sèrie d’anys; el que s’ha fet ha
estat aprofitar-lo i completar-lo; això també ens ha permès
avançar l’actuació. En el cas de l’IES Isidor Macabich
evidentment nosaltres vàrem dir que la planificació és revisable
i pot sofrir modificacions; teníem previst fer aquesta actuació
més endavant però vàrem considerar que donada la situació
d’evolució demogràfica d’Eivissa era necessari avançar-la, i per
això ho farem.

En el cas del centre integrat de formació professional de
l’Estació Marítima, com li he dit és interès de distintes
administracions i, bé, aquí hi ha hagut negociacions entre
distintes administracions perquè això es pugui avançar. En el
cas del CEIP Montaura això va obeir a una negociació que
vàrem fer amb l’ajuntament i que vàrem constatar que realment
era necessari fer una ampliació parcial del centre, que en
principi teníem previst fer únicament la rehabilitació integral
que s’ha fet aquest estiu. I, per acabar, en el cas del CEP a
Calvià va ser una demanda de l’Ajuntament de Calvià; realment
en el centre d’adults de Calvià estan en molt males condicions
les instal·lacions, i des de l’ajuntament es varen donar les
màximes facilitats a la Conselleria d’Educació perquè això es
pogués fer; ells faran la redacció del projecte, la licitació de les
obres amb l’assessorament de l’IBISEC, i assumiran una part
directament, en aquest cas, una part del cost, no és simplement
que financin sinó que assumeixen una part del cost perquè ells
fan distintes activitats pròpies de formació d’adults que entren
dins les competències municipals; això va ser el motiu.

Com li he comentat abans això no ha implicat en cap cas
que això hagi anat en detriment d’altres actuacions, perquè
pensam que en podrem fer més de les que havíem previst
inicialment.

Quant a l’Escola d’Adults de Menorca, la reforma del
quarter de Santiago, com els he comentat abans de l’estiu
vàrem remetre a l’Ajuntament de Maó un avantprojecte de
reforma de part d’un dels mòduls del quarter de Santiago; una
altra part d’aquest mòdul l’ha d’assumir l’ajuntament per fer
una sèrie d’instal·lacions pròpies, una sala d’actes i per fer
actes propis, i per tant ara estam pendents que ens responguin
si la proposta que nosaltres fèiem la consideren adequada o si
hem d’introduir canvis. Ahir vaig parlar amb la regidora
d’Educació i em va dir que ens contestarien de manera
imminent; per tant quan tenguem la seva resposta sabrem si
hem de fer modificacions a l’avantprojecte o si ja podem
començar directament amb el projecte de reforma.

I quant a l’Escola d’Art i l’Escola Oficial d’Idiomes
d’Eivissa vull recordar que nosaltres a l’Escola d’Art d’Eivissa
ja vàrem fer el curs passat una intervenció molt important per
un import de 125.000 euros; també he de dir que d’entrada no
tenim previst de manera imminent fer més actuacions en
aquesta escola perquè segueix vigent el seu trasllat a un dels
edificis de Sa Coma, en això està treballant el Consell Insular
d’Eivissa, em consta que està treballant en el projecte; el que
no tenc és una data concreta de quan es podran licitar les obres
perquè això no depèn directament de nosaltres. Quant a
l’Escola Oficial d’Idiomes, aquesta qüestió està un poquet
encara..., tot i que hi ha la intenció inicial que també es pugui
traslladar a Sa Coma això encara està pendent de converses i
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d’arribar a un acord amb el Consell Insular d’Eivissa. Per tant
no li puc donar gaire més informació en aquest moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morante. Té la paraula el Sr. Casanova
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo simplement volia donar les gràcies per les explicacions,
i donar les gràcies per les explicacions, tant de les preguntes
com del... Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Si vol afegir qualque cosa, és
el seu torn. Molt bé.

Idò, una vegada esgotat el debat, volem agrair la presència
del Sr. Antoni Morante.

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