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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d’avui, en primer en lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, Sra. Presidenta, Alejandro Sanz en lugar de Antonio
Camps.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Antònia Vallés per la Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi cap més? L’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 4614/11 i
4615/11. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4614/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament de la
Llei de delegacions de competències al Consell Insular de
Menorca en relació amb el Museu de Menorca, la
Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 4514/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
desenvolupament de la Llei de delegacions de competències al
Consell Insular de Menorca en relació amb el Museu de
Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó, té la
paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. Malgrat que els antecedents
d’aquesta proposta s’han de cercar unes quantes legislatures
enrere, únicament em referiré a la passada i concretament a una
data en concret, que es dia 13 de maig del 2008 quan el nostre
grup parlamentari va defensar una proposició no de llei per
encomanar al Consell Insular de Menorca la gestió del Museu
de Menorca, la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó,
tots de titularitat estatal, però gestionats per la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Aquest procés, que es volia plantejar com un pla pilot per
després poder ser aplicat als altres centres culturals en les
mateixes circumstàncies de Mallorca i d’Eivissa, va ser molt
complex i llarg i va ocupar tota la legislatura perquè es va haver
de negociar a tres bandes, el Govern, el Ministeri de Cultura i el
Consell Insular de Menorca, i va culminar amb l’aprovació per
part d’aquest parlament de la Llei 3/2011 en el darrer plenari de
la legislatura.

Pensin que no hi havia cap antecedent d’aquest tipus en tot
l’Estat i que va ser possible perquè els consells insulars, segons
l’Estatut d’Autonomia de 2007, que és una llei orgànica, no ho
oblidem, va dir que els consells insulars són també institucions
de la comunitat autònoma, cosa també peculiar de les
comunitats autònomes formades per territoris insulars.

Volem fer esment que tot el procés es va produir a aquesta
cambra amb molt de debat i negociacions, això sí, però sempre
amb el consens de tots els grups i amb aprovacions per
unanimitat, tant en comissions i ponències com en el ple del
Parlament. És per això que esperam la mateixa resposta per part
dels altres grups a aquesta iniciativa que en realitat únicament
demana que es porti a terme allò que ja es va aprovar en aquest
parlament i amb el consens -com he dit- de tots els grups
polítics.

M’explicaré. La Llei de delegació de les competències de
gestió del Museu de Menorca, la Biblioteca Pública i l’Arxiu
Històric de Maó va preveure un temps de transició que es va
concretar en un calendari que va ser més dilatat en el temps del
que s’havia previst en un principi, precisament perquè el Grup
Parlamentari Popular ho va demanar en una esmena i es va
acceptar, de manera que l’efectivitat de la llei no es va produir
fins l’1 de setembre d’aquest 2011, malgrat que la llei va ser
aprovada dia 25 de març i publicada dia 2 d’abril, però es va
entendre que amb unes eleccions locals i autonòmics per enmig
es necessitava un temps. 

La llei fixava a més del calendari alguns punts que tal com
ho entén el nostre grup no s’han complert. Per exemple, a
l’article 8 que fa referència al cost de la delegació diu al punt 4
que en la corresponent secció de la Llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han de
consignar separadament els crèdits necessaris per exercitar les
competències delegades. Això no s’ha complert i nosaltres ho
vàrem advertir tant en la compareixença del conseller en la
comissió per explicar els pressuposts de la conselleria com en
les quatre esmenes que hem presentat al pressupost del
programa 455A de la secció 13.

Per altra banda, la llei diu en la disposició addicional
primera que es crearà una comissió paritària com a òrgan
permanent de coordinació i cooperació bilateral entre
l’Administració de la comunitat autònoma i el Consell Insular
de Menorca, de la qual han de formar part els respectius
consellers i dos tècnics de les administracions autonòmica i
insular per deliberar sobre l’exercici de les atribucions de
cadascú, cosa que em sembla absolutament imprescindible per
tal d’evitar que hi hagi aspectes que es deixin oblidats o altres
que es dupliquin.

Idò aquesta comissió, que pensam que s’hauria d’haver
reunit immediatament de l’entrada en vigor de la llei i, una
vegada constituïda, establir un calendari regular de reunions, no
s’ha portat a terme. No obstant això, la disposició transitòria
quarta per assegurar l’eficàcia d’aquesta transició també va
preveure una comissió tècnica integrada per la secretaria general
de la conselleria, les direccions de Cultura de les dues
administracions implicades i els tècnics responsables de cada
entitat i de cada administració que havien de certificar els
inventaris de béns que es transferien, tant de les colAleccions que
es custodien com també del mobiliari i de l’equipament tècnic,
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i donava quatre mesos des de l’efectivitat de la llei per portar a
terme la seva primera missió.

Sabem que aquesta comissió tècnica sí que s’ha començat a
reunir, però encara no s’ha complert el termini de quatre mesos
i per aquest motiu no apareix cap referència a aquesta
proposició no de llei. Almanco ens alegram que hi hagi una
mínima coordinació per part tècnica, ja que sembla no existir
encara en la part política. 

És per tots aquests motius, i perquè desitjam de veritat que
aquesta delegació de competència sigui profitosa per als centres
que són de referència per a la cultura de l’illa de Menorca, però
que també ha de servir com a exemple -com hem dit- perquè es
pugui avaluar-ne l’efectivitat o els desencerts per poder ser
aplicada als equipaments culturals de titularitat estatal de
Mallorca i Eivissa, que demanam que es compleixin
estrictament els acords a què varen arribar totes les forces
polítiques de la passada legislatura i que varen deixar
referenciats en forma de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup evidentment donarà
suport a aquesta proposició, la trobam molt oportuna, és evident
que les lleis es fan per complir-se, i aquesta, la darrera, no
parlam de transferències perquè la titularitat continua en mans
de l’Estat i per tant, com va quedar articulat en una delegació de
competències, doncs estan residenciades en el Consell Insular
de Menorca, tant el Museu de Menorca com la Biblioteca
Pública o l’Arxiu Històric de Maó, i allò que cal senzillament
és dur-ho a terme. 

Ens sembla per tant que aquesta reunió, aquest posar-se en
marxa i amb la màxima coordinació per part de les institucions
afectades és molt raonable i que, per tant, des del Parlament allò
únic que podem fer és corroborar-ho i animar el Govern a posar-
s’hi el més aviat possible.

Per una qüestió..., comentàvem amb la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista que en el nostre entendre una vegada
aprovada la delegació de competències ja no escau una partida
a la secció sectorial de cultura, sinó que es tracta que ja sigui
establerta sistemàticament, metòdicament dins la secció 34, allà
on es reuneixen totes les transferències als consells sense fer
distincions de capítols, sinó senzillament en la dotació de les
transferències. Aquesta va ser per cost efectiu, se’n recordaran
perquè és posterior a la Llei de finançament, quan es revisi la
Llei de finançament ja s’haurà de retocar en el sentit que calgui
perquè integri les noves competències, però mentrestant es va
arrossegant el cost efectiu tal i com el du, provisionalment, la
llei. 

Volem pensar, talment ho comentàrem a les esmenes de la
llei de cultura i educació, però no hem fet el càlcul de la secció
34 ni figura a la memòria ni ens l’ha donada el Govern respecte
de si hi són íntegrament aquestes previsions, els 380.000 euros
actualitzats, que comportin per a l’any que ve aquesta
competència, és mal de saber si està dins el 34, perquè ara em
feia reparar la portaveu que hi ha una paraula, que m’ha resultat
sorprenent, que posava que el pressupost la recolliria
“separadament”, no sé si és que hi ha d’haver una partida, en
qualsevol cas, aquest tema s’ha de precisar. El que no pot ser,
evidentment, és que la conseqüència sigui que no hi siguin,
perquè el pressupost ja ha recollit que no hi ha ni capítol 2 ni
capítol 7 ni capítol 6 perquè només (...) despeses de personal, ha
deixat estrictament allò que havia quedat que seguiria cuidant-se
la comunitat autònoma, el Govern, ja no hi ha, per tant, les
despeses de funcionament que ha assumit el consell i ja seria
tremend que els hagués d’assumir des del primer dia el consell
sense la contrapartida legal que té a la llei de transferències.

En qualsevol cas, tots aquests elements, la reunió que aquí
es planteja de la comissió paritària serà la que aclarirà tots
aquests aspectes, crec que avui el Parlament el que més ha de
fer és animar que es reuneixi, que se’n parli, aclarir i garantir al
consell que tendrà els recursos des del primer dia.

Dit això, també la reflexió que apuntava la Sra. Rita, la
portaveu, en el sentit que hem creat aquesta “avançadilla” dins
les transferències, però que, museu de titularitat estatal o
equipaments de titularitat estatal, en tenim a Mallorca i a
Eivissa i crec que aquesta asimetria que és bona segurament per
tenir els precedents i sobretot perquè si a Menorca estava madur
no podia esperar que els altres ho aclarissin, però crec que ara
convendria tornar donar una empenta a les transferències i
residenciar als consell allò que els pertoca.

Aquesta tancada que fa el Grup Parlamentari Popular i el
Govern a les transferències també crea una situació estranya
com a mínim en aquest punt que va ser la transferència de l’any
passat, no? Voldria que com a mínim aquesta tengués un
tractament diferenciat, ara que hem trobat en l’Estat una
fórmula que no sempre s’havia vist durant aquests vint anys,
que seria fàcil amb la reserva que fa la Constitució per a l’Estat
dels equipaments culturals de titularitat estatal, doncs cerquem
l’escletxa que ha obert Menorca per tirar-ho endavant.

La veritat és que els nombres no han estat mai atractius, però
els que duen els pressupostos de l’any que ve per als
equipaments culturals..., en fi, engeguen i comprendrem que al
consells, ni de Mallorca ni d’Eivissa, no els faci gaire ilAlusió
assumir competències amb aquesta magror. Ara, en qualsevol
cas, nosaltres sempre hem dit que el que no pot ser és pretendre
que les transferències signifiquin multiplicar les despeses, sinó
que és un element de racionalització i d’acostament al ciutadans
i que els recursos, tant si són molts com si són pocs, mantenim
que s’han de transferir per coherència del conjunt i, si algun
element ha de quedar en caràcter balear, l’hem de pactar entre
tots. S’ha de compensar molt clarament les illes que no el
tenguin en el seu territori perquè això els comportarà, segur, no
gaudir-lo ben igual que l’illa a la qual tengui la seu aquest
equipament de caràcter autonòmic i reaccionar-hi. Crec que no
ens podem conformar amb aquesta situació.
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En tot cas, sobretot per a Menorca, urgent a Menorca, i fins
i tot per avançar en aquest repte, aquesta reunió de la comissió
paritària... i posar-nos en marxa ajudarà a desencallar aquesta
situació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sr. Manuel José Monerris per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyors diputats,
en primer lloc, deman perdó per la meva veu, que no és el
correcte que ha de ser, però per motius de tipus professional, idò
estam així que no podem articular bé les paraules.

Al primer punt de la PNL que ha presentat el Partit
Socialista, el Partit Popular votarà que sí, però dient que la
transferència ja està feta tal com deia la Llei 3/2011, de 25 de
març de 2011, i la disposició final d’aquesta llei diu que la data
d’efectivitat de la delegació objecte de la llei serà l’1 de
setembre del 2011 i, efectivament, així s’ha fet. 

Quant al segon punt, la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats mitjançant la Direcció General de Joventut i
Cultura ha treballat des de bon començament en la transferència
de les competències i és per aquest fet que abans de nomenar la
comissió paritària de seguiment ha creat una comissió tècnica
per vetllar per aquest traspàs de competències. 

Aquestes són les principals gestions efectuades d’acord amb
la llei 3/2011: 30 del 9 del 2011, tramesa convocatòria a reunió
comissió tècnica; 7 del 10 del 2011, primera reunió de la
comissió tècnica amb la constitució de les comissions tècniques
i paritària entre altres termes; 28 del 10, resolució de la
Vicepresidència Econòmica del Govern per la qual s’aprova una
despesa de 126.431, 34 euros corresponent a la part
proporcional de l’aportació del Govern per al 2011...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sr. Diputat, es podria allunyar un poquet el
micròfon?, sembla que no se’l sent...

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Sí. 3 de l’11 del 2011..., ara?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Més enfora.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Més enfora, es crida a la directora general de Cultura...

LA SRA. PRESIDENTA:

Al contrari.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

...a la Secretaria General de la Conselleria pel qual... -jo ho
feia perquè se sentís millor, però és al revés o no? 

D’acord amb l’article 9 de la llei, se solAlicita que prengui les
mesures oportunes per al manteniment dels llocs de treball que
figuren als annexos 2 i 3 de l’esmentada llei. El 17 de l’11 del
2011 la tramesa de certificats d’extractes d’expedients del
personal es queda al Museu de Menorca i de la Biblioteca,
Arxiu Històric de Maó.

En data 29 de l’11 del 2011, (...) solAlicitud d’informació per
part del departament de contractació de la Conselleria
d’Educació en la qual es troba els expedients relatius a neteja i
serveis auxiliars del Museu de Menorca i de la Biblioteca i
Arxiu Històric. 

Després així, és clar que la comissió paritària o de seguiment
ha de començar a treballar i és imminent la seva creació, per
tant, votarem que sí. Li votarem que sí amb una consideració,
que on posa “immediatament” ha de posar “el més prest
possible”.

Quant al punt tercer, votarem que sí també, però li hem de
dir que ja s’ha fet efectiu el pagament corresponent al 2011 des
de l’entrada en vigència de la Llei 21/2011, de 126.641,34
euros, una tercera part que correspon i pel que fa a l’any vinent
la partida serà de 379.384 euros i està consignada als
pressuposts generals de la comunitat.

Quant al personal, el personal laboral del museu, que figura
detallat a l’annex 2 de la Llei 3/2011, funcionalment i
operativament pertanyerà al Museu de Menorca, però
mantendrà la dependència orgànica de la comunitat autònoma,
és a dir, seran pagats per la comunitat.

Moltes gràcies, presidenta... i votarem que sí, votarem que
sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Entendríem que donarien suport als tres
punts, amb un petit canvi al punt 2, en lloc de... a la paraula...

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

“Immediatament”...
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LA SRA. PRESIDENTA:

“Reunir immediatament”, “el més aviat possible”

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

“El més prest possible”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, Sra. Rita, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, moltes gràcies a tots els grups per aquest suport.
Acceptam aquesta transacció al punt 2 de la proposició no de
llei. Volia, a part d’això, dir també que aquest que sembla un
tema local, crec que té més transcendència del que sembla. Crec
que a tots ens interessa que funcioni bé aquesta delegació de
gestió perquè la problemàtica d’aquests centres és molt antiga,
mai no han funcionat com toca i podríem dir que és tan antiga
com... el moment en què es va aprovar la Constitució Espanyola
-com ha dit el Sr. Alorda- perquè la Constitució deixa en mans
de l’Estat la titularitat d’aquests centres que eren centres
provincials i, en canvi, només passa a les comunitats autònomes
la part de la gestió.

Com a centres provincials que eren, són centres molt locals
que estan... que custodien un patrimoni en el cas dels museus,
i en el cas dels arxius i de les biblioteques també, un patrimoni
històric que surt del territori on estan emplaçades. Per tant, si
algunes coses havien de ser transferides a les comunitats
autònomes eren aquestes, però no va passar. 

En el nostre cas, la nostra comunitat autònoma té una altra
peculiaritat i és que no té un museu provincial, una biblioteca
provincial i un arxiu provincial, sinó que té quatre museus
provincials i dues biblioteques provincials, la qual cosa
complica tot el procés, però és així perquè som un territori
insular.

És clar, aquesta divergència en què ens trobam és la que
provoca el que deia el Sr. Alorda, que probablement el procés
tampoc no pugui ser paralAlel a les tres illes, perquè ens trobam
que l’illa d’Eivissa que no té encara la biblioteca pública, que
hauria de ser provincial també, en canvi la de Menorca... idò
vénen pràcticament del segle XIX, que van seguint un procés
paralAlel també a les de Mallorca. Per tant, consideram lògic que
aquests equipaments culturals es gestionin des de la proximitat
i per açò hem lluitat des del principi. 

Crec que si es dóna un exemple de bon funcionalment a
Menorca, idò ara ja aquesta legislatura hem de reclamar que
també es faci el mateix procés per a Mallorca i per a Eivissa.
Crec que l’Estat no ha de ser reticent en aquest cas, si veu que
la seva titularitat no és tocada per res ni els convenis tampoc no
són alterats, els convenis que hi va haver en el seu moment entre
el Ministeri i la comunitat autònoma.

Per tant, jo ja no hi afegiré res més, només esper que prest
entri en funcionament aquesta comissió de coordinació perquè
és absolutament imprescindible perquè puguin funcionar amb
un mínim de garanties els centres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Idò, podem dir que
s’aprovaria per assentiment? En conseqüència queda aprovada
la Proposició no de llei 4614/11.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4615/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
del Consell Escolar de les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4615/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria del Consell Escolar de les Illes Balears. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula, vostè també, Sra.
Rita? L’Hble. Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Aquesta proposició no de llei, com l’anterior, l’únic
que pretén és fer complir a la Conselleria d’Educació i Cultura
aquells compromisos que té adquirits legalment. Ja sabem que
després d’unes eleccions, i sobretot d’un canvi d’equip com el
que s’ha produït, es necessita un temps de transició, però
pensam que aquest temps es dilata massa en el cas de les Illes
Balears i, per açò, ens veim obligats a instar el Govern a fer allò
que hauria d’haver fet, per continuar amb l’estil argumentatiu de
l’actual president de la comunitat autònoma.

Aquest és el cas del Consell Escolar de les Illes Balears. No
va ser fins dia 5 d’octubre quan el Govern de les Illes Balears va
nomenar els seus representants al Consell Escolar. Tot homes,
per cert, en un sector on les dones són majoritàries. Un clar
exemple de paritat per part d’aquest govern. Però, incís a part,
el 7 d’octubre varen nomenar el president i el vicepresident, el
Sr. Jordi Llabrés i el Sr. Gabriel Timoner. Però no és fins el dia
11 de novembre que no varen prendre possessió dels seus
càrrecs, un mes després. I el dia 12 de desembre, després d’un
altre mes, es va celebrar una reunió protocolAlària, segons la
premsa. Per tant, tot un exemple de celeritat i bona gestió.

Per comparar, l’any 2007, quan també hi va haver un canvi
d’equip de govern, la presa de possessió del president i de la
vicepresidenta va ser dia 3 d’octubre i els dies 18 i 31 d’aquell
mateix mes ja es va reunir la comissió permanent i el plenari.
Fins a finals d’any es varen realitzar quatre comissions
permanents i dos plenaris. 

Podríem pensar que és que no passa res en el món educatiu
de les nostres illes i que no es necessita aquest òrgan, però açò
no és així, s’han fet molts anuncis de canvis, després veurem si
es sustenten, això és cert, i pensam que el consell ja s’hauria de
definir. No ens sembla de rebut que no s’hagi considerat
necessari que un òrgan participatiu i consultiu, com és el
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Consell Escolar de les Illes Balears, no hagi tengut fins el
moment cap sessió per tal d’estudiar la situació actual. 

Aquest organisme, segons el Decret Legislatiu 112/2001, de
consells escolars de les Illes Balears, juntament amb els consells
escolars insulars i municipals són òrgans de consulta i de
participació i assessorament en la programació general de
l’ensenyament no universitari i ha d’exercir les seves funcions
amb l’autonomia necessària amb la finalitat de garantir la seva
objectivitat i independència. L’article 6 d’aquesta norma diu que
ha de ser consultat preceptivament entre d’altres qüestions tals
com les disposicions i les actuacions generals encaminades a
millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar
l’adequació a la realitat de les Illes, així com aquelles destinades
a compensar les desigualtats i les deficiències socials i
individuals, també en les disposicions i en les actuacions
generals adreçades a la consecució dels objectius lingüístics
definits per la legislació que correspon a cada una de les etapes
i modalitats de l’ensenyament o també sobre els criteris per al
finançament dels centres públics i de concertació amb els
centres privats, etc. Totes elles qüestions que, d’una manera o
altra, ara són damunt la taula i que haurien de ser analitzades per
aquest organisme on està representada la comunitat educativa.

Però, això no és així. Lamentablement la participació en
matèria educativa brilla per la seva absència en aquest govern.
El mateix passa a les altres illes on també governa ara el Partit
Popular. Si no anam errats únicament a Menorca s’han nomenat
els càrrecs i la primera reunió està prevista per a dia 21 de
desembre. Aquest govern no està interessat, es veu, en deixar
participar els colAlectius del sector educatiu i és tal aquesta
actitud que sembla que no volen escoltar cap assessorament,
però ho hauran de fer vulguin o no vulguin perquè els dictàmens
són preceptius, no són vinculants, però sí preceptius. 

L’any 2010 es van redactar deu informes a diferents ordres
i decrets. El 2011 se n’han redactat sis, justament fins el mes de
maig. L’aturada és total. És cert també que des de juny fins ara
tot el que s’ha fet quant a normativa de l’ensenyament és deixar
sense efecte convocatòries d’ajuts a la formació del professorat,
que no es podran fer substitucions als centres si no és per unes
baixes molt llargues i que es vigilarà l’absentisme laboral. És a
dir, en lloc de dir que es fan retalls econòmics, que és el que es
diu del professorat que és el professorat que quan pot
s’escapoleix com tampoc no han quedat els programes d’atenció
a la diversitat o tampoc concursos i adjudicacions de neteja a
centres escolars o coses d’aquest estil. Això és el que hem pogut
veure ... que s’han tret ordres fins ara.

És a dir, el Consell Escolar de les Illes Balears tampoc no
hagués tengut massa feina en aquest sentit, però sí que la tendria
per a l’estudi d’algunes propostes que estan damunt la taula, que
és cert que no sé si s’acaben d’anar per endavant o per
endarrera, però que hi són i que fan com el Guadiana, ara surten
i ara s’amaguen, com l’hora més a primària en matèria
instrumentals, elecció de llengua vehicular al primer cicle i
altres qüestions que són de fons i calat.

En definitiva, senyores diputades i senyors diputats,
consideram que no es dóna la importància que té el Consell
Escolar de les Illes Balears com a òrgan consultiu que
representa o hauria de representar a tota la comunitat educativa
i pensam que això va en detriment de la participació de tots
aquells sectors més directament involucrats en el món educatiu
i també de la transparència en la gestió. És per aquest motiu que
demanem que es convoqui, de manera immediata, el Plenari del
Consell Escolar de les Illes Balears i que es demani l’elaboració
d’un informe d’anàlisi de la repercussió que poden tenir en la
qualitat de l’educació de les Illes Balears les mesures i les
actuacions que porta a terme la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes o que anuncia que vol portar a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En el torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És difícil afegir, impossible
contradir els arguments ben exposats de la portaveu del Grup
Socialista sobre la conveniència del treball que fa el Consell
Escolar i la necessitat de reunir-lo en aquests moments on
s’anuncien tants de canvis. A nosaltres ens agradaria que ...,
s’ha apuntat que no hi ha hagut encara normativa nova sobre la
qual opinar, però que sí que s’anuncia i a més de rellevant, fins
i tot, jo diria que sí que s’han anunciat canvis en l’aplicació de
les normatives existents, no parlam, per exemple, de l’increment
de l’horari, diguem-ne, lectiu que hagi de donar dins secundària,
el professorat, com una qüestió que jo pens que sí s’hauria
d’anar avançant, cada any un poc més, en concret en uns
pressuposts més participatius. Els nombres que surten en els
pressuposts de l’any 2012 tant de bo haguessin estat explicats,
exposats, debatuts dins un consell escolar. Crec que es presten
a haver de donar la cara i tant és per criticar la gestió anterior o
allò que hagués trobat oportú qui fos, però també evidentment
per donar la cara pels nous, que és el que crec que s’ha de
debatre, parlar de prioritats, parlar de per on es pot retallar o per
on és que de cap manera es pot tocar o quins són els equips que
s’han dissolt.

També, com s’ha dit, les convocatòries que una vegada ja
tothom donava per fet primera per tradició, segona perquè
estaven publicades en els butlletins, molta gent tenia les
despeses fetes i han desaparegut unilateralment, crec que totes
aquestes novetats seria bo que el Consell Escolar les dugués a
terme. 
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A més, crec que s’ha duit a una involució a la qual voldria
fer una reflexió també en aquesta cambra i en especial al Grup
Popular. La idea que dins el Consell Escolar d’alguna manera
fos algú, sempre evidentment més proper a unes idees que no a
unes altres com en tots els organismes i en totes les eleccions,
mai no formés part estrictament del nucli de govern de la
conselleria, que no fos part de l’equip directiu de la conselleria
sinó algú des del món professional, que evidentment podria
haver estat dins equips de direcció, el Partit Popular ha tengut
molts anys i té persones molt preparades dins aquest món, com
en tenim jo crec tots els grups, però crec que seria bo, i és un
gest que a la direcció i a la presidència no formi part de la cuina
que està a la conselleria sinó que es transmeti que és un extern
que l’endemà se’n torna a donar classes o se’n torna a la
inspecció o se’n torna a la seva trinxera de treball dins la
comunitat i no dins l’equip de govern estricte perquè no pretén
la conselleria controlar el Consell Escolar sinó escoltar el
Consell Escoltar. 

Tot això, evidentment, a vegades són matisos, però els
gestos, la manera que tu vols transmetre també contribueix a
vegades al missatge que es rep i que s’emet i que entén el que
hi va, és una cosa que deia un president que pretén ser
independent a l’hora d’expressar el seu parer que no pareix que
va a una reunió de la conselleria amb un altre format. Crec que
això, el Sr. Llabrés, que per altres qüestions té tota la preparació
i no és res de caràcter personal molt menys amb el president,
però sí tal i com va ser seleccionar primer de la conselleria i
després assumir la presidència. No ho trec com un tema separat,
parlam d’òrgans amb una certa pretensió d’independència, de
representació sectorial per escoltar, per participar, per donar i
expressar la seva opinió, i això és el que hem de transmetre, no
gent que va a escoltar el que els diu un altre, que ja està bé que
com a mínim es comuniqui a la comunitat educativa el que fa
l’administració, però no és això, no només hauria de ser això. 

Després, evidentment, el que s’ha apuntat aquí, es feia la
referència al Consell Escolar de les Illes Balears, per ventura no
som nosaltres els que haguem de parlar dels insulars, però
també al final és el mateix govern que impulsa o té present
aquesta dinàmica. Però sobretot si nomena president un membre
de l’equip de Govern, sigui una assessoria, sigui un director
general o que al final acabéssim tenint de president del Consell
Escolar al conseller del ram, crec que això no seria el que
pretenia ni el que pretén el Consell Escolar.

Després del debat de la Llei de consultes populars, després
de debat ara ahir també a Palma llevant òrgans de participació
ciutadana, jo crec que hauríem de fer una reflexió d’aquest nou
compromís que s’ha de tenir amb la democràcia participativa.
La democràcia, jo crec que tots ho compartirem, no és votar
cada quatre anys i per avall, són mecanismes per donar poder
als ciutadans, escoltar-los i tenir-los presents i és evident que
després hi ha la responsabilitat final que és de representar en
públic que tenint en compte que hi ha molts interessos i alguns
ells en conflicte, doncs, prendre decisions, però ho fa tenint molt
present i explicant, explicant molt el motiu de les seves
decisions i, a vegades, rectificant-les escoltant. 

Aquesta convocatòria, tal i com planteja el Grup Socialista,
ens pareix molt encertada, imprescindible per a aquests
moments i, per tant, li donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, des del Grup
Parlamentari Popular estam completament d’acord amb la
importància dins el món educatiu del Consell Escolar.
Evidentment és un òrgan de consulta -torn a repetir, a reiterar-
que és de vital importància per al funcionament del món
educatiu. Però no podem estar d’acord amb el primer punt
perquè el Consell Escolar sí que ha estat convocat. Jo tenc aquí
la convocatòria extraordinària del Ple del Consell Escolar de les
Illes Balears. Jo no sé si... ara jo li ho llegiré, jo no sé si va ser
protocolAlari si no va ser protocolAlari, però bé, és a dir, està
convocada. Diu: “Convocatòria extraordinària del Ple del
Consell Escolar de les Illes Balears. D’acord amb l’article 2 de
la Llei dels consells escolars us convoc a la sessió extraordinària
del Ple del Consell Escolar de les Illes Balears que es celebrarà
dia 12 de desembre a les dependències de la Federació d’entitats
locals, FELIB, a les deu hores en primera convocatòria i a les
deu trenta en segona, amb el següent ordre del dia: primer punt,
paraules de benvinguda; segon, retre comptes dels canvis
produïts en el CEIB; tercer, presa de possessió dels nous
consellers; quart, constitució de la comissió permanent;
cinquena, constitució de les comissions específiques; sisena,
informar de la documentació rebuda per part de la Junta de
Participació de presidents dels Consells Escolars Autonòmics i
de l’Estat; setè, acomiadament dels consellers que finalitzen el
mandat; vuitè, paraules del conseller, i novè, torn obert de
paraules.”

Per tant, bé, jo crec que fins i tot en aquesta convocatòria hi
va ser el conseller, cosa que l’any passat, a l’anterior legislatura,
el darrer any no va comparèixer el conseller a petició una i una
altra vegada de la seva compareixença. Per tant, crec que el
Partit Popular li dóna més importància que no el Partit
Socialista que el seu conseller, el Sr. Bartomeu Llinàs, no va
comparèixer el darrer any en el Consell Escolar de les Illes
Balears, amb protesta de tots els seus membres evidentment.

Per tant, no, no hi donam suport perquè bé, fins i tot instam
que es retiri aquest primer punt perquè s’ha convocat. És a dir,
tal vegada no s’ha convocat el mateix mes d’octubre, però sí
que s’ha convocat el mes de novembre. Per tant, instam que es
llevi aquest punt.

Després, el segon punt, el Consell Escolar de les Illes
Balears és un òrgan consultiu, emet una memòria cada any i
dins aquesta memòria ens parla de les coses que s’han fet durant
l’any dins el Consell Escolar, però no és un òrgan consultiu que
emet informes no vinculants sobre lleis, decrets i ordres a
petició de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Per
tant, no entenem, el Grup Parlamentari Popular no entén de cap
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manera aquest segon punt quan és, per a nosaltres, la funció del
Parlament l’anàlisi, és a dir, el demanar comptes al Govern
sobre allò que es fa quant a política, però no és funció del
Consell Escolar. 

Simplement dir que votarem que no a aquesta proposició no
de llei del Grup Parlamentari Socialista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Rita?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, senyora, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. Sí, perquè precisament ja la convocatòria aquesta
nosaltres ja ho havíem dit que hi havia hagut una convocatòria
dilluns, va ser dilluns, vull dir que aquesta proposició ja estava
a l’ordre del dia i tot, i no som jo que dic que ha estat
protocolAlària, ho diu la premsa. La premsa diu, ayer presidió su
primera reunión que fue de carácter protocolario, el Sr.
Llabrés. Vull dir, és el que he dit en la meva exposició, no he
dit cap mentida. 

Quant als informes, fa una memòria anual, certament, però
aquí el Consell Escolar de les Illes Balears i tots els consells
escolars de les Illes estan regulats per un decret legislatiu, 111,
com he dit, barra dos... que és un text refós de quan va ser la
creació, etc., i a l’article 6 diu: “El Consell Escolar de les Illes
Balears ha de ser consultat preceptivament sobre els assumptes
següents” ... i posa una llista ben llarga. Vull dir que no és
vinculant, ja ho he dit jo, però sí és preceptiu. I això és molt
clar, ha de fer informes preceptius i per açò li dic que cada any
sortien almanco cada vegada que es feia un decret, que es fa un
ordre, que es fa una resolució hi ha un informe preceptiu del
Consell Escolar.

Clar, com que ara no hi hagut ..., realment no s’ha fet res des
del mes de juny idò efectivament tal vegada no s’havia d’haver
fet cap informe preceptiu, però almenys ser consultat, és a dir,
l’altre tipus de competència que té que és d’assessorament i de
consulta amb tot el que passa en el món educatiu a aquestes illes
nosaltres pensam que sí, que s’hauria d’haver reunit. De fet, ja
he comentat, que en altres ocasions, en altres anys, ja s’havia
reunit la comissió permanent i el Plenari en diverses ocasions en
el primer trimestre de l’any, en el començament de curs, és una
cosa lògica. 

Per tant, nosaltres no retirarem el primer punt. Nosaltres
pensam que és una proposició no de llei que s’hagués pogut
aprovar també pel Partit Popular perquè en aquest cas no hi ha
cap qüestió de caràcter econòmic ni res sinó que simplement
una voluntat política, i jo crec que el Conseller d’Educació,
Cultura i Universitats podria haver demostrat aquesta voluntat
política de cercar acords i consensos i anar a la comunitat
educativa de les nostres illes.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passaríem a la votació de la
Proposició no de Llei 4515/11. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
4515/11.

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