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Compareixença del President del CEIB
davant el Parlament Balear
A instàncies de la Comissió no permanent d’estudi de la millora de
finançament per part de l’Estat de les competències en matèria d’educació i
de sanitat del Parlament de les Illes Balears, el President del CEIB Joan
Francesc Romero Valenzuela, va acudir a la sessió celebrada el 30 de setembre de 2004 a la seu del Parlament.
Presidia l’esmentada Comissió el diputat Miguel Àngel Jérez i Juan i
sobre la temàtica que es va tractar, el Diari de sessions 1 ho va recollir així en
el seu núm. 10.
“Bé, passam doncs a la segona compareixença de la tarda d’avui, la del representant del Consell Escolar de les Illes Balears, el Sr. Joan Francesc Romero i
Valenzuela, i aquesta presidència li agraeix l’assistència a aquesta comissió i li dóna
la benvinguda. Té la paraula, per fer la seva exposició oral, el Sr. Romero.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela): Molt bé president. Senyores i senyors
diputats, en el comunicat signat pel President del Parlament em diu que puc transmetre la convocatòria a la persona més escaient de components del Consell Escolar.
He trobat, baldament pareixi, que la persona més escaient és el President del Consell
Escolar i per això jo estic present aquí, per fer palesa que dins la curta història del
Consell Escolar és la primera vegada que el President fa una compareixença davant
una comissió del Parlament balear.

1

Diari de sessions de 30-IX-04 (Pàg. 150 a 154).

387

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:12

Página 388

Memòria CEIB 2004

Tots vostès saben que el Consell Escolar de les Illes Balears és un òrgan superior de consulta i participació, allà on tots els sectors afectats per la programació del
sistema d’ensenyament no universitari hi són presents. És a dir, que és un instrument col·legiat que afavoreix precisament la participació de la comunitat escolar.
Dins una petita història vostès saben que l’any 1998 es va aprovar per aquest Parlament una primera llei de consells escolars, es va modificar i es va aprovar l’any
2000 i que l’any 2001 es varen nomenar president i vicepresident i es va constituir
el Consell Escolar, es va redactar un reglament i va començar a funcionar.
Durant el 2002, amb uns mínims mitjans, vàrem començar a informar
decrets. Jo vaig jurar el càrrec el novembre de l’any 2003. Durant l’any 2004 hem
procurat millorar la infraestructura del Consell Escolar, que era mínima, i a més,
hem aconseguit una oficina digna, suficient, independent totalment de la conselleria per poder tenir realment aquesta independència que contempla la llei. Això què
vol dir? Vol dir que el Consell Escolar és un òrgan jove, totalment jove, que s’està
construint i que es va consolidant mica en mica.
En aquest moment no tenim una capacitat suficient per poder dur endavant
totes i cada una de les funcions que li corresponen. El projecte i objectiu d’aquest
president intentar aconseguir que dins aquesta legislatura puguem afrontar totes
aquestes funcions. I vostès diran per què conta tot això aquest senyor? Molt fàcil,
primer de tot perquè aquesta comissió conegui la situació real del Consell Escolar
de les Illes Balears, és un fet. I per altra banda, que segurament esperaven que presentés aquí un informe que és preceptiu, de caràcter anual de la situació del sistema
educatiu de les Illes Balears, que per ventura hagués anat molt bé per la funció que
té aquesta comissió. Però realment l’anterior mandat i als arxius del Consell Escolar
no apareix cap informe aprovat pel ple, si que hi ha un començament d’informe,
però les dades no van més enllà de l’any 2001. He dit abans que la infraestructura
que es tenia era mínima i segurament per falta de capacitat no es va iniciar la redacció d’aquest informe. Crec que l’any 2005 podrem dur endavant la redacció i elevar
al ple de l’informe preceptiu, article 8.2 de la Llei de consells escolars per poder elevar al ple.
I vostès diran què pot aportar el Consell Escolar en aquesta comissió?
Naturalment han d’entendre que el president just pot aportar el que realment ha
expressat el ple per majoria absoluta.
En aquest cas crec que és molt interessant i sobretot tenint en compte que
uns dels arguments més sòlids perquè doni suport a la demanda de millora del
finançament per part de l’Estat de les competències amb caràcter educatiu és precisament el creixement demogràfic de la població, que no és un creixement vegetatiu
sinó que tots sabem que és un creixement provocat per la immigració. En vista d’això el Consell Escolar en data 2003, febrer de 2003, té un informe escrit, aprovat pel
ple i editat en el mateix temps que tracta d’immigració i educació a les Illes Balears
i té tres apartats. En el primer fa una anàlisi del fenomen migratori a les Illes

388

memoria 2004maquetat++.qxp

3/10/06

21:12

Página 389

Annex

Balears. En el segon un tractament de la migració en el sistema educatiu. I un tercer que són les propostes del Consell Escolar per afrontar aquesta problemàtica.
Crec que pot ser interessant, pot omplir arguments necessaris per poder aconseguir
aquesta millora de finançament.
Per altra banda recollint les expressions dins les disputes i converses que es
fan tan a la permanent com en el ple del Consell Escolar podem dir que realment la
problemàtica és clara, una manca de centres escolars, sobretot a les zones costaneres, primordialment a l’illa d’Eivissa. La problemàtica de la ratio alumne-professor
també a segons quines zones de les illes. I segurament un dels problemes més grans
i que moltes vegades no s’avalua suficientment és la integració dels emigrants dins
el centre. No és el mateix finançar o millorar el finançament per un creixement
vegetatiu de la població a millorar el finançament per l’augment desmesurat de l’entrada d’immigrants a la població de les illes. No és el mateix perquè tenen una sèrie
de valors a dur endavant que incrementen aquesta millora de finançament.
Està clar que l’any 1998 hi havia molts menys alumnes que en aquest
moment perquè en una compareixença davant el ple de dia 22 de setembre passat
va estar present el director general de Planificació i Centres i ens va donar notícies,
per una banda que la conselleria a través de l’IBISEC invertirà 153 milions d’euros
en el curs 2004-2005 per a infraestructures i que en aquest moment estan matriculats 149.702 alumnes, de moment perquè continua la matriculació. I aquestes xifres
no són comparables a les xifres de 1998. Per tant, hem de reconèixer que hi ha hagut
un creixement d’alumnat i per tant, hi ha d’haver i és de justícia que hi hagi una
millora en el finançament d’aquestes competències en educació.
Jo estic a la disposició d’aquesta comissió. Vaig rebre la notificació d’aquesta
convocatòria fa 3 dies, heu d’entendre que no vaig tenir temps material de convocar
ni a la permanent, ni molt manco el ple, perquè pogués aprovar un informe ràpid i
poder presentar aquí un informe estudiat i referent al pensament majoritari del
Consell Escolar. Agraesc moltíssim que m’hagin convocat, però m’agradaria que la
pròxima vegada em donessin un poc més de temps perquè s’ha de tenir en compte
que el funcionament del Consell Escolar és molt complex, hi ha representants 16
grups, 50 membres i el poder recollir el pensament i l’interès de cada un d’ells és
molt complex. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT: Moltes gràcies, Sr. Romero. Entenem que no cal la
suspensió de la sessió. Per tant, podem continuar i deman al Sr.Romero si prefereix
agrupar les intervencions dels grups parlamentaris o prefereix contestar les observacions dels grups un per un.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela): Com vostè vulgui president, si no són
moltes i no em despist, endavant facin preguntes.
EL SR. PRESIDENT: Ho farem com abans, si els sembla bé als senyors
diputats.
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Bé per tal de formular preguntes i observacions a la intervenció del Sr.
Romero per part del Grup Parlamentari d’ Esquerra Unida i Els Verds intervé
l’Hble. Sra. Margalida Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS: Gràcies, Sr. President. Bé en primer lloc vull
agrair al Sr. Romero i Valenzuela que hagi intervingut aquí en aquesta comissió i que
ens hagi informat sobre el Consell Escolar de les Illes Balears i també esperem que més
endavant ens pugui donar una informació més ampla respecte les seves actuacions.
Jo l’únic que li volia demanar una mica més d’informació, si és possible per
part seva, que tenint en compte que ha fet referència a un informe per escrit que va
fer el Consell Escolar de les illes sobre el tema d’immigració i educació a les Illes
Balears, si ens podria fer cinc cèntims una mica les propostes més generals com a
mínim respecte aquesta qüestió i que és un tema, com hem vist, veim i veurem, que
ens preocupa a tots.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT: Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per tal de contestar les
observacions de la Sra. Rosselló té la paraula el Sr. Romero.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela): Sra. Rosselló, jo he duit editat l’informe
aprovat pel Consell Escolar i les propostes estan numerades i naturalment no entra
per res a l’aspecte econòmic perquè és molt natural que el Consell Escolar no hi
entri, sinó en aspectes de funcionament, de sistemes de garantir, etcètera. Són exactament 15 propostes que jo propòs al president que adjunti al meu informe aquest
informe del Consell Escolar i no tenc cap inconvenient en fer entrega a cada un dels
components d’aquesta comissió d’un exemplar. Serà molt més fàcil, jo crec que són
interessants i per ventura llegir-les seria bastant dur. Estic a la seva disposició.
EL SR. PRESIDENT: Moltes gràcies, Sr. Romero. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sr. Pere Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS: Només simplement per agrair-li la cortesia d’acceptar aquesta invitació. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT: Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup
Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Alberdi.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL: Moltes gràcies, Sr. President. En primer
lloc Sr. Romero, també agrair-li com tots i disculpar-nos, encara que no ens pertoqui a nosaltres, disculpar-nos com a membres d’aquest Parlament de què no siguem
capaços de convocar els compareixents en més de tres dies. Em sap greu i estic segura que es solucionarà.
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Vostè ha començat parlant, encara que és un òrgan consultiu i vostè com molt
bé ha explicat, està en ple funcionament. Vostè naturalment és el president i li dóna
molta importància, nosaltres també n’hi donam a aquests òrgans consultius perquè
són els que ens permeten precisament escoltar la veu de totes les autoritats, de totes
les institucions i les persones amb responsabilitat a l’educació. Com vostè sap aquest
procés d’endegar els consells està sent bastant més dificultós del que ens sembla que
hauria de ser, està endegat el de les Illes Balears, també el de l’illa de Menorca, n’hi
hauria d’haver a tots els ajuntaments i en realitat n’hi ha a poquíssims.
Jo voldria que vostè em donés el seu parer respecte a què li sembla aquesta
dificultat que tenim per endegar els consells? EL SR. PRESIDENT: Moltes gràcies,
Sra. Alberdi.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela): Naturalment, vostè ho ha dit molt bé,
l’illa de Menorca ja té consell, nosaltres hi vàrem estar presents a la constitució del
Consell Escolar Insular de Menorca. Sé per notícies que està a punt de constituir-se
el Consell Escolar d’Eivissa. I del Consell Escolar de Mallorca no tenc cap coneixement. Per tant, no li puc donar cap informació. També sé que l’Ajuntament de
Palma ja ha tengut contactes amb els diversos representants i que deu estar també a
punt.
Naturalment el Consell Escolar de les Illes Balears ha donat i facilitat informació a tots els interessats per constituir-se en consells escolars. Hi ha algun ajuntament que ens ho ha demanat i s’ha interessat, els hem donat la informació que
corresponia i naturalment dins la mínima infraestructura que tenim no podem fer
més. Però estam en això, és a dir, estam construint tot això, és molt recent la història dels consells escolars.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL: Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT: Bé per part del Grup Parlamentari Popular intervé el
Sr. Simó Gornés per un temps màxim de 10 minuts.
EL SR. GORNÉS I HACHERO: Gràcies, Sr. President. També serà una
intervenció molt breu. Primer de tot agrair la seva presència, és una persona de reconeguda experiència docent i també en la gestió de l’educació i per tant, la seva opinió i la seva reflexió sobre aquest assumpte la valoram en la seva justa mesura.
Vostè com a president del Consell Escolar té una certa posició de privilegi en
el sentit de què té un contacte molt directe amb la majoria dels agents educatius i per
tant, açò li permet d’alguna manera oferir una visió, jo no diria que actualitzada dia
a dia, però sí mantenir un pols molt actual sobre les inquietuds, les preocupacions i
els reptes que pugui tenir aquest àmbit. Per tant, d’alguna manera agrairem moltís-
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sim tota la informació que ens pugui donar a través de la documentació que ha
esmentat abans o d’altra que pugui sorgir d’aquí que aquesta comissió acabi les seves
conclusions, que les pugui fer arribar al Parlament, la tendrem en alta estima.
Vostè ha fet un esment interessant al creixement poblacional, és un aspecte
que també una gran part dels compareixents en aquesta comissió han fet. La diferenciació entre l’aport immigrant respecte a allò que hagués estat el creixement vegetatiu de la població és una dada que d’alguna manera poca gent podia sospitar que
tengués aquest increment en pocs anys. Jo li volia demanar respecte la seva experiència, com veu aquesta qüestió? El futur d’aquest assumpte i si en el seu moment se
podia, vostè com expert en gestió i en temes educatius, sospitar d’alguna forma que
aquesta explosió demogràfica es pogués preveure en suficient antelació.
I res més, agraïm una altra vegada la seva presència i esperam que no sigui la
darrera durant aquesta legislatura.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS (Joan Francesc Romero i Valenzuela): Bé la meva experiència, com vostè diu,
l’any 96 vaig tenir la sort de ser director provincial del ministeri i en aquells
moments s’iniciava aquesta senyal d’alarma amb un increment d’immigració, sobretot del nord d’Àfrica. Jo vaig tenir certs problemes i com anècdota li puc dir que vaig
cridar el director provincial de Melilla perquè m’enviés professors que sapiguessin
xerrar el moro perquè no entenien res i naturalment me va enviar professors i gràcies a això vàrem començar a donar solució a una sèrie de problemes mínims que
teníem en aquell moment. Però això ha crescut massa, inesperadament.
Jo moltes vegades que tenc reunions amb altres representants de comunitats
autònomes que es dediquen al món educatiu em fa enveja per exemple la comunitat asturiana que té un decreixement d’alumnat. I Navarra per exemple el problema
que tenen és quina escola tanca, si aquesta o aquesta altra perquè allà els sobren
escoles i naturalment en el moment de les transferències varen transferir un import
de pessetes que no ha decrescut, en canvi nosaltres en el moment de les transferències varen ser uns imports que no han anat creixent i que en aquest moment hem
de donar solucions als problemes del creixement vegetatiu i del creixement provocat
per la immigració, que és molt més car naturalment.
Això és el que li puc dir.
EL SR. PRESIDENT: Moltes gràcies, Sr. Romero. Amb aquesta intervenció
donam per tancada aquesta compareixença. Agrair l’assistència, així com la intervenció del Sr. Romero”.
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