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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui el qual
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 3991 i 4065/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3991/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia dels drets bàsi cs dels aspirants a obtenir els
títols de coneixement de llengua catalana.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3991/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la garantia
dels drets bàsics dels aspirants a obtenir els títols de
coneixement de la llengua catalana. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom, diputades
i diputats d’aquesta Comissió d’Educació la qual crec que és
la primera en què es fan debats de proposicions no de lle i
aquesta legislatura.

Nosaltres, des del Partit Popular, presentam dues
iniciatives, aquesta primera, avui, de garantia dels drets bàsics
dels aspirants a obtenir els títols de coneixement de llengua
catalana, és perquè la realització de les proves, com diu el seu
mateix argument o justificació, per a la certificació oficial
dels nivells de català s’ha de regir per una normativa equitativa,
és a dir que conjugui, per una part, els drets bàsics que tenen
els aspirants i no se’ls produeixi indefensió davant
determinades situacions personals, familiars o laborals amb
l’obligació que tenen de presentar-se evidentment a les proves
i de treure’s la titulació corresponent.

Aquesta proposició no de llei, a més, es presenta perquè,
precisament en el temps que la vàrem elaborar, aquest estiu,
va sortir en els mitjans de comunicació que hi havia
determinats supòsits en què gent que s’havia presentat al
primer examen de coneixements de llengua catalana, l’examen
escrit, i després s’havia de presentar al segon examen, de
vegades per circumstàncies personals, justificables, com
poden ser una malaltia, un viatge relacionat amb la conciliació,
per exemple d’un viatge de noces, o una baixa per maternitat,
determinades circumstàncies que ja estaven assenyalades o
que són imprevistes, però que no es podien canviar, no es
podien presentar a la prova oral. I consideràvem, i així ho
deien, a més, els opositors, que seria una bona mesura de
conciliació i a més d’avançar cap a les facilitats dels mateixos
opositors que es pogués guardar aquesta nota del primer
examen per a una posterior convocatòria.

Per tant, en aquest sentit, si el que es pretén, a més, és
facilitar l’accés de la ciutadania als nivells de coneixement de

la llengua catalana, pròpia de les nostres Illes, no entenem, des
del Grup Parlamentari Popular, com és que a dia d’avui,
després de quatre anys de pacte de progrés on se suposa que
els acords de governabilitat devien incloure aquesta previsió
de donar coneixements de català i de certificar a tota la
ciutadania, atès que es va derogar el primer de tot la mateixa
Llei de funció pública que establia el mèrit de català, i
nosaltres no enteníem, o consideràvem incoherent, que no
s’hagués avançat en aquesta normativa per donar aquests drets
als que s’examinaven de català.

Per tant, vàrem decidir presentar aquesta proposició no de
llei que amb els seus propis termes indica: “1. El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
modificar la normativa reguladora de les proves per obtenir
els certificats oficials de coneixement de la llengua catalana
dels nivell A2, B1, B2, C1 i C2 i llenguatge administratiu,
perquè, en els casos justificats com pertoca (com a força
major, malaltia, intervenció quirúrgica, absència per permís
justificat relacionat amb la conciliació personal i familiar) es
pogués conservar la nota de la prova escrita superada pels
aspirants -evidentment una nota superada- en una convocatòria
quan no puguin acudir a la prova oral per fer-la valer com a
superada en una posterior convocatòria que es dugués a terme
del mateix nivell de català, en un termini -hem considerat-
com a màxim de dos anys -per no posar indefinit.”

I en segon lloc, presentam la proposició que “El Parlament
de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears que la
modificació anterior s’apliqui a les proves que es troben
iniciades enguany, és a dir, les iniciades el mes de maig del
2019, que són les que es trobaven en marxa quan vàrem
presentar la proposició i que corresponien a la Resolució de
la directora general de Política Lingüística de 25 de febrer del
2019, publicada al BOIB del 28 de febrer, mitjançant una
interpretació ampla i coherent de les seves bases reguladores.
Ja sabem que normalment les normes s’apliquen des del
moment que s’aproven en endavant, però, com que en aquest
cas, eren unes normes que estaven en tramitació i sempre, en
cas de dubte, s’ha d’afavorir l’administrat i la ciutadania,
pensam que els aspirants que es trobaven en el moment de
passar aquestes actuacions perjudicials durant aquest any
poguessin fer-se servir d’aquest acord i d’aquesta modificació,
i d’aquesta manera se’ls guardàs la prova escrita que varen fer
en aquell moment, en el maig, i poguessin acudir a una prova
oral que es pugui celebrar des del mes de maig passat, en els
propers dos anys”, sempre i quan justifiquin com pertoca, com
dèiem, que ha estat per mor d’una circumstància excepcional
del tipus que hem posat a la proposta i que hagin de ser
valorades en el reglament que s’elabori en consonància amb
aquest acord, si és que així es decideix i es valora per la resta
de diputats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Passarem al torn de fixació de
posicions, té la paraula la Sra. Santiago del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té cinc minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, bueno, pues nosotras, respecto a esta PNL, nos hace
mucha gracia porque el Partido Popular siempre suele estar
muy pendiente de los derechos básicos de los aspirantes, pero,
señora, entiendo que los derechos básicos de los aspirantes
están regulados en unas bases reguladoras que están aprobadas
y que cumplen con la normativa que tienen que cumplir, por lo
tanto, esos derechos básicos de los aspirantes pues me parece
a mí que mucho proteger derechos que son inexistentes o
inútiles o que no se tienen que proteger y poco a lo que tienen
que estar.

Realmente, el tema de cuando habla de las dificultades o
las trabas que se están poniendo en las pruebas de acceso,
mire, yo he hecho pruebas de acceso y he hecho estos
exámenes de conocimiento de lengua catalana, y la verdad que
solamente me han dado facilidades, no me han limitado en
ningún momento ni la conciliación familiar, ni han puesto
ningún tipo de dificultad, sino, además es que se han propuesto
cursos para que la gente se pueda organizar y podamos ir sí o
no podemos a esa formación.

Se ha facilitado en todo momento el acceso a la
formación, por lo tanto no veo ningún tipo de traba ni limite
que se haya puesto a eso, sino que año tras año van saliendo las
convocatorias y, además, hay una buena publicidad de ellas,
con lo cual, bueno, pues quien no quiera aprender es que no
quiere realmente.

La convocatoria de las pruebas sí que es cierto que, bueno,
que se podrían hacer mejoras que, por ejemplo, la de acortar
los tiempos entre la prueba escrita y la prueba oral, porque es
una faena que tengas que esperar, no sé si son pues unos tres
meses o cuatro meses, y eso pues, evidentemente, eso de
acortar los tiempos pues da lugar a una mejor planificación y
una mejor previsión y que podamos asistir a los exámenes, que
a saber lo que estaremos haciendo en el mes de septiembre, la
vida cambia mucho y da muchas vueltas.

Pero el caso es que, claro, cuando vosotras, vosotros
proponéis dos años de término para que las pruebas se puedan
guardar, pues oye, una cosa es acortar los plazos; otra cosa es
que las pruebas se puedan guardar en los casos que ya están
previstos, además, de no asistencia, cuando están justificados,
y que, además, eso sí que se podría delimitar y que esté
justificado, motivos de fuerza mayor, para no poder asistir,
pero ¡hombre!, el plazo de dos años..., creo yo que en el plazo
de dos años puedes sacarte el C tres veces, en lugar de que se
te guarde esa plaza, con lo cual no nos parece razonable que se
guarde un examen por el plazo de dos años, porque haya
existido una fuerza mayor.

En todo caso, bueno, pues los derechos básicos de los
ciudadanos, la indefensión no creo que se esté conculcando
aquí, no creo que sea motivo para acudir al Tribunal Supremo
ni al Tribunal Constitucional porque no se está violando nada,
existen una bases reguladas. Y el tema del carácter retroactivo
para la convocatoria del 2019, pues oye, normalmente las

leyes no tienen carácter retroactivo y, bueno, pues las pruebas
orales ya se han hecho y no creo que sea necesario.

Creo que los que están limitando y los que están poniendo
trabas aquí al... y haciendo bandera de un tema que debería
serle a vosotros que... pues una bandera de la cultura y la
idiosincrasia de esta región, pues, oye, estáis poniendo
vosotros trabas y limitaciones, por lo tanto, nuestro voto es
que no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula la Sra. Guasp,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, té cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, desde Ciudadanos tampoco estamos muy de acuerdo en
el plazo, en el término, sí, en el plazo de dos años, pero vamos
a votar a favor de esta iniciativa por las explicaciones que ha
dado el Grupo Popular que es el que propone la iniciativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el Sr. Mas, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Com va? Bé, a veure, estic content que el Partit Popular es
preocupi pels que volen treure’s el certificat de català, de
veres, molt.

Una cosa, el llenguatge administratiu, el certificat de
llenguatge administratiu no té prova oral, per tant, no hauria de
sortir en el redactat de la proposició.

Dos anys és massa, és a dir, si parlam d’una prova oral,
hem de guardar la nota de la prova escrita, parlant d’una prova
oral no podem anar-nos a dos anys perquè és exagerat que faci
la prova escrita quan la persona estigui preparada per fer la
prova oral, per molt...

El segon punt de la proposició no de llei és, és clar, ja les
hem fetes les proves, seria amb caràcter retroactiu i això no
és possible. I a més a més d’això, és clar, vostès s’aprofiten
d’una notícia que surt al diari per posar damunt la taula un tema
que vostès diuen que és de drets fonamentals, de drets bàsics;
no pervertim el llenguatge, i això jo crec que és pervertir el
llenguatge, parlar de drets fonamentals i de drets bàsics de les
persones quan parlam que hi ha un cas que no es podrà
presentar a les proves orals pel que sigui, això és pervertir
molt el llenguatge i no és pla fer-ho d’aquesta manera,
entenem nosaltres.

I com que sabem positivament que del cas aquest que ha
sortit a la premsa i d’altres casos n’ha pres nota la Direcció
General de Política Lingüística i preparen una modificació per
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poder atendre casos similars a aquests, però d’una forma
ordenada i d’una forma lògica, no parlam de dos anys, ni de
caràcters retroactius, nosaltres votarem en contra de la
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
VOX-Actua Balears, però, com que no hi ha cap portaveu,
passarem la paraula a la Sra. Pons del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’entrada estic absolutament
d’acord amb el que ha dit el meu company diputat de MÉS,
però nosaltres sí que donarem un vot a favor d’aquesta
proposició no de llei, i explic  per què: és a dir, crec que,
efectivament, s’ha fet un oportunisme, però si ens podem
aprofitar d’aquesta situació , encara que sigui arran d’una
notícia publicada en el diari Última Hora, ja ens va bé.

De totes maneres sí que demanaríem la votació per separat
dels dos punts, perquè nosaltres voldríem dir que sí a la
primera banda, entenem... o a la primera part d’aquesta
proposició no de llei, entenem que si és per força major, per
una malaltia, per qualsevol tragèdia que pugui ocórrer a les
persones que aspirin a aquesta prova sí que tal vegada s’hauria
de guardar, però a la segona no, perquè no entenem aquestes
mesures que es vulguin prendre, encara que ens ho ha explicat
amb caràcter retroactiu; pensam que té perill, no sabem molt
bé on tallar, ells han posat una data, però, a partir d’aquí,
podríem tenir altres argumentacions i tallar a una altra banda
quant a terminis es refereix, i podria obrir precedents a altres
qüestions, altres normatives que regeixen aquesta comunitat
autònoma.

Per tant, demanam això, que es pugui votar per separat i el
nostre vot seria afirmatiu al primer, si en poden treure profit
la majoria de persones i sempre que sigui per problemes de
força major, i diríem que no al segon punt. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara tendria la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, però, com que no hi ha cap portaveu,
passem la paraula al Sr. Casanova del Grup Parlamentari
Socialista, té cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per part del Grup
Parlamentari Socialista creiem que aquesta... ja li ho han dit,
proposició, a banda d’oportunista, tampoc no crec que aporti
gaire cosa més, perquè aquí es confonen dues coses, es
confon una cosa que és l’accés a la formació, per justificar,
justifica drets fonamentals i això, que tot això està reconegut,
i jo crec que qualsevol persona que té problemes després se
solucionen; però també, això de què parlam aquí, no es cap
formació contínua, sinó que són proves específiques

d’acreditació de coneixements. Per tant, quan es fan proves
específiques d’acreditació de coneixements que hi pot anar
qualsevol persona sense haver-hi un procés formatiu, el que es
fa és fer la prova i ja està, i ja està.

Sí que és cert que a qualque moment determinat entre la
prova escrita i l’oral, com que no són contínues, però s’ha dit
aquí que hi ha un termini una mica llarg entre la prova escrita,
la correcció de la prova escrita i la prova oral, es poden
produir circumstàncies específiques; però també s’ha dit que
es treballa, primer, per escurçar els terminis entre la prova
oral i escrita i, segon, per poder atendre totes aquestes
justificacions que s’han de regular des de la Direcció General
de Política Lingüística.

Jo crec que aquí voler posar un termini de dos anys jo
tampoc no acab d’entendre què, quan sap perfectament que hi
ha dos processos d’acreditació: un a principi d’any i l’altre a
final d’any. Per tant, són moments... que es poden produir
circumstàncies específiques? Sí, però després això es té en
compte.

Jo crec que això és simplement aquesta proposició no de
llei ha estat aprofitant un cas concret o uns casos concrets i no
té res a veure, si fos un procés formatiu on hi ha una
assistència, on hi ha una persona que fa el seguiment, i ho dic
com a professor, jo, com a professor fas el seguiment d’una
persona i veus l’evolució dels seus coneixements, etc., però
quan fas una acreditació del coneixement és a un moment
determinat, amb un procediment administratiu, un pagament de
taxes, etc., és com quan es fan oposicions, quan s’acaba el
procés, s’acaba el procés i no es guarden notes d’una
convocatòria per a una altra, a no ser casos molt concrets.

Per tant, crec que està més que justificat no suportar
aquesta proposició perquè no és justificada, és simplement
fer-se ressò d’un cas i voler introduir un termini de dos anys
el qual tampoc no entendre per què són dos i per què no són
cinc, i per què no és un, és que no ho entenc tampoc; això dels
anys, les circumstàncies, l’embaràs en dos anys segur que s’ha
acabat, però la resta de circumstàncies de conciliació,
problemes de conciliació, Sra. Riera, tothom, quan té
formació, té problemes de conciliació; i si és per raons de
caràcter laboral, l’Estatut dels Treballadors li diu perfectament
que per aprovar, per anar a exàmens oficials  es té el temps
necessari i imprescindible per fer aquests exàmens. Per tant,
no té cap raó de ser.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula, per contradiccions, el
grup proposant, per un temps de cinc minuts, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, agrair el
suport del Grup Ciutadans a aquesta proposició no de llei,
encara que qüestioni el termini establert.
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A la Sra. Diputada, Sra. Santiago, representant de Podem,
que diu que li fa gràcia que el Partit Popular presenti
propostes, jo li diria que a nosaltres no ens fa tanta gràcia que
el Grup Podem parli que... o que ella parli de “drets inútils”, ha
dit la paraula “drets inútils”, i banalitzi la conciliació de les
persones, quan després s’omplen la boca de parlar de
“nosotras” i d’ajudar els treballadors i les dones. Jo li he de dir
que jo també he fet aquestes proves, no sé si tantes vegades
com ella, tal vegada no, però un parell de certificats, tres sí
que en tenc i cada vegada que m’he examinat els terminis i les
dates dels exàmens estan taxats, precisament per motius de
conciliació si una persona no pot assistir a una prova oral, per
exemple, perquè tengui una baixa per embaràs de risc, no en
tendria prou amb un any perquè tendria tal vegada el fill i
després tendria la baixa per maternitat, amb la qual cosa li
podria coincidir un any i busques, però bé, si el que em vol
presentar és una esmena in voce de modificació de la meva
proposició no de llei i escurçar el termini, tampoc no tendria
inconvenient de parlar-ho durant el temps que tenim per
valorar la proposta, ja que sembla que aquest és l’únic
entrebanc que realment troba a la proposició no de llei.

Al Grup MÉS, jo entenc que avui no tenguin el millor dia
per votar a favor dels certificats de català, sobretot si després
no sabran si e l Grup Socialista al qual donen suport en el
Govern aplicarà o no aquestes propostes, ja que posen i lleven
requisits de català en funció de les necessitats. Per tant,
entenc que tal vegada avui no és el millor dia per intentar
fermar-se amb propostes que després no saben si es podran
aplicar al mateix Govern del qual formen part. En tot cas, si el
que també em vol proposar és una esmena de millora de la
redacció, tampoc no tendríem inconvenient, des del Partit
Popular, si això pot servir per ajudar a millorar aquest dret i
garantir als ciutadans que es volen examinar de les proves de
català i poden tenir aquest certificat acreditatiu que després
els servirà evidentment al seu Govern per poder accedir a
places a l’administració i els servirà si o no per poder accedir
a càrrecs polítics.

En tot cas, sí és ver que les proves de llenguatge
administratiu no tenen examen oral, jo tenc el certificat de
llenguatge administratiu i no recordava no fer l’examen oral
realment, a la resta sí, però, en tot cas, també podríem
modificar el text si aquest és un dels emperons, millorar la
tècnica de redacció que jo hagi emprat a la meva proposició.

I quant al Partit Socialista, bé, un poc en la línia del que he
dit abans, em sap molt de greu, Sr. Casanova, que avui li hagi
tocat aquesta proposició no de llei, no em sorprèn que no
consideri justificat que la gent hagi de tenir facilitats  per
examinar-se de català, precisament vostès, és clar, no em
sorprèn perquè després com que vostès el posen o el lleven
com a requisit segons considerin que forma part de les
necessitats de la plaça per ser un bon gestor o no ser un bon
gestor. Jo li dic a nivell de l’administració, el fet de tenir un
certificat de català pot posar entrebancs a un empleat públic
perquè pugui quedar tal vegada en situació d’adscripció
provisional, perquè pugui promocionar dins l’administració,
perquè es pugui presentar a altres places superiors i bloquejar

la seva carrera professional per mor d’aquests certificats que
vostès consideren no justificats afavorir la seva obtenció. 

En tot cas, també li deia que si volen fer qualque tipus de
negociació de consens o de millora de la redacció o de tots
els punts que recull aquesta proposició no de llei, per part del
Partit Popular ens avenim a poder parlar-ne. En tot cas, si no,
doncs, faríem votació separada, com ha demanat la Sra.
Diputada d’El Pi, si considera que seria més adient per poder
donar suport a la primera part de la proposta, que ja ens aniria
bé, i deixaríem, en tot cas, doncs en suspensió, bé, suspensió,
passaríem a votació, però acceptaríem que tal vegada no sortís
endavant aquesta segona part de la proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. En aquest sentit, votarem per separat
i acabat aquest debat passam...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni, perdoni, Sra. Presidenta, és que jo havia demanat
a veure si algú dels que han demanat volia presentar qualque
esmena in voce.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, perdoni.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Consideraríem demanar-ho?

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha algun grup parlamentari que presenti esmena in
voce? No.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

És una llàstima.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, llavors, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 3991/19, el primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

D’acord, seran 5 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció.

Passam a votar el segon punt. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

D’acord, en aquest sentit, tendrem 4 vots a favor, 7 en
contra i cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3991/19, relativa a la garantia dels drets bàsics dels
aspirants a obtenir els títols de coneixement de llengua
catalana.

2) Proposició no de l lei RGE núm. 4065/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del fet que els pares siguin antics alumnes del
centre en el Decret d’escolarització.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4065/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la valoració del fet que els pares siguin
antics alumnes del centre en el Decret d’escolarització.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
presenta aquesta segona proposició no de llei avui que fa
referència al Decret d’escolarització el qual entrarà en vigor
el proper curs 2020-2021, on es fa referència o s’ha conegut
per part d’aquest grup que es vol eliminar el punt que
s’atorgava a pares i mares pel fet de ser antics alumnes d’un
centre educatiu. Nosaltres vàrem veure aquesta notícia també
en els mitjans de comunicació, no sé si ho varen publicar amb
una voluntat oportunista, però en tot cas es feien ressò de la
mateixa notícia que havia informat el conseller March al ple
quan se li va demanar per part del Partit Popular en sessió de
control. Pensam que la resposta ja no va ser tan oportunista i
va dir que considerava oportú llevar aquest punt que fins ara
s’havia donat als pares i mares per ser antics alumnes d’un
centre.

Nosaltres consideram que aquest punt permet facilitar que
els pares i mares que han estudiat a un centre, que coneixen el
seu projecte educatiu per pròpia experiència i que el valoren
positivament en la seva educació i formació, tenguessin la
possibilitat de triar-lo amb preferència a altres pares que no
coneixen el centre. Això suposava o suposa encara una
facilitat per a l’exercici del seu dret a l’elecció del projecte
formatiu que consideren més adient per als seus fills.

A més, consideram que aquest fet incideix principalment
en l’elecció de moltes famílies de l’escola concertada perquè
els permet continuar amb la tradició familiar de créixer i
formar-se en un determinat col·legi al qual tenen estima i amb
un determinat model educatiu. Per tant, la seva eliminació ens
sembla que és una mesura que elimina aquesta tradició

reconeguda i valorada per tots aquests pares i mares que han
triat el model educatiu propi d’una escola concertada.

Aquesta modificació les mateixes famílies, aquestes
escoles de la concertada la perceben com una imposició que
coarta les seves llibertats educatives, no és que ho digui
només aquesta diputada, és que ho diuen les famílies, i ha
generat un gran malestar entre les famílies balears, perquè
veuen com de cada vegada més es limiten els seus drets com
a pares i mares en ares d’aquesta suposada educació de qualitat
que l’esquerra vol imposar.

Per tant, en consonància amb la demanda de les famílies i
el dret de lliure elecció de centre educatiu que consideram
nosaltres que ha de primar en la gestió educativa, presentam
aquesta proposició no de llei que literalment diu el següent:
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rectificar la modificació del Decret d’escolarització
que es prepara per al curs 2020-2021, perquè es continuï
valorant amb un punt el fet que els pares i mares siguin antics
alumnes del centre educatiu on vulguin escolaritzar els seus
fills, ja que facilita la lliure elecció de centre i de projecte
educatiu per part de les famílies balears.” 

A la redacció d’aquesta proposta no sé si hi ha una errada
material que posa “2010-2021", almanco al meu text, no sé si
és així, demanaria si no tenen inconvenient de rectificar
aquesta errada que és una errada material de la numeració de
vegades a l’hora d’escriure amb l’ordinador.

Bé, aquesta és la proposta que presentam, pensam que seria
també una bona oportunitat per als partits del pacte per
demostrar que volen aquesta educació de qualitat, lliure que
propugnen, per demostrar aquest consens i aquest diàleg que
volen dins el Parlament i fora als carrers i per recollir
d’aquesta manera la sensibilitat de totes les famílies, no
només d’aquelles famílies que ells  defineixen com a
progressistes i que trien una escolarització de barri, al barri
proper, a les escoles properes on confien en un projecte
educatiu perquè el tenen devora casa seva i perquè consideren
que és el vàlid per tota una sèrie de circumstàncies, molt
lloables i respectables per part nostra, però també torn a donar
aquest vot de confiança i reflexionar sobre la possibilitat de
donar aquesta llibertat d’elecció de centre als pares i mares
d’altres famílies que s’estimen més triar aquesta escola
concertada perquè és l’escola que coneixen, perquè és
l’escola a la qual han anat ells i tota la seva família i perquè és
l’escola de la qual estan orgullosos del projecte educatiu que
voldrien tenir per als seus fills, a continuació del que han
tengut ells. Aquesta és la reflexió.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Passem al torn de fixació de
posicions, té la paraula la Sra. Santiago del Grup Parlamentari
Unidas Podemos. Té cinc minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, en el Decreto de escolarización creo que se
pretende mejorar sobre todo la equidad en la escolarización y
este medio punto que se ha eliminado por los padres que se
hayan ido a ese centro, porque es importante porque la
igualdad de oportunidades entre los centros públicos y los
concertados no debe ser solamente un eslogan vacío sino una
realidad. 

Bueno, pues entendemos que, aunque no podemos hablar
de una educación pública en un nivel de calidad aquí en
Baleares ni siquiera notable, que la financiación con dinero
público de centros privados no es parte de nuestro horizonte
educativo, sí que se debe, ya que ponemos el dinero, decidirse
qué criterios han de establecerse para que los alumnos y
alumnas estudien en un centro determinado u otro, y siempre,
siempre, justamente es lo que el progresista va con la misma
solución, equidad, igualdad y una distribución justa. 

Ese medio punto de diferencia entre que tu padre o tu
madre haya estudiado en un centro aporta a los niños y a las
niñas medio punto por lo que hicieron sus padres, es una
especie de herencia nobiliaria, un enchufismo velado que sólo
aporta desigualdades y desventajas en los niños y en las niñas
que deberían empezar en su puntuación desde cero, e ir
asignándole conforme a criterios objetivos de domicilio, de
situación familiar actual o de circunstancias que realmente
merezcan una ayuda en la suma de puntos, como, por ejemplo,
la vulnerabilidad económica o por ser víctimas de violencia
machistas.

Entendemos, por lo tanto, que la asignación de puntos debe
priorizarse en situaciones que realmente ayuden a la gente que
lo necesite  y supongan avances en la solidaridad y en la
equidad de una sociedad que avanza, os guste  o no, hacia el
progreso y la justicia social.

Ese medio punto de los colegios concertados perpetua el
elitismo y los tratos de favores en los centros que deben estar
para enseñar a comprender el mundo desde la igualdad. 

Yo sé que a la gente del Partido Popular le gusta mucho
eso de la nobleza, aunque ninguno seguramente llegue ni
siquiera a conde o a condesa de su casa. Le gusta mucho eso
de las apariencias, el postureo, las corbatas, los trajes de la
primera comunión, el elitismo y la diferenciación, pero, por
favor, hagan el favor de aterrizar ustedes en un mundo en el
que la gente necesita puntos es en otras y por otras razones y
hagan ustedes posible que la “horteridad” no esté reñida con
la calidad humana.

Nuestro voto, evidentemente, es un no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Té la paraula la Sra. Guasp del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos defendemos la zona
escolar única fijando un porcentaje mínimo reservado para
alumnos que residan en la proximidad del centro.

Dos, apostamos firmemente por una educación tanto
pública como concertada de calidad, eso sí, suficientemente
financiada.

Y tres, creemos en la necesidad de garantizar el derecho de
las familias para elegir la educación de sus hijos y por ello
estamos a favor de renovar los conciertos y asegurar la
gratuidad de educación concertada, pero hagamos un debate
serio.

Deberíamos centrarnos en la calidad y la financiación
suficiente para poder así garantizar la libre elección de centro
por parte de los padres. Sin embargo, no podemos estar de
acuerdo con que la libre elección se garantice con un punto
con un tinte segregador como es el punto de ex-alumno, ahí
encontramos otros puntos más razonables como puede ser el
de tener ya un hermano en el centro y algunos pues que
podríamos, de verdad, abrir una mesa de trabajo para trabajar
en coordinación en mejorar la calidad y la financiación de la
educación tanto pública como concertada, para garantizar de
ese modo la libre elección de educación por parte de las
familias.

Por tanto, no estamos de acuerdo en aceptar y en votar a
favor de esta PNL del Grupo Partido Popular porque
consideramos que se contrapone con la igualdad de
oportunidades en la educación, eje vertebrador para mi
formación. Por lo tanto, no vamos a votar a favor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Té la paraula el Sr. Més del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

El Sr. Mas.

(Algunes rialles)

Mas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni...

(Rialles i remor de veus)

EL SR. MAS I TUGORES:

Si fos a Madrid seria más de más, però no.

 



60 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 3 / 26 de setembre de 2019 

(Se sent una veu de fons que diu: “las cosas del directo”)

Mas sense accent, per cert,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MAS I TUGORES:

... fora accent... No, no, no passa res, només faltaria. A veure,
ja està bé riure un poc a aquestes alçades de l’horabaixa.

A veure, aquesta PNL que la podríem titular com la
primera PNL de la concertada en aquest període parlamentari,
més que la PNL del PP és la primera PNL de la concertada...,
per exemple, unes quantes dades: el Consell Escolar de les
Illes Balears va rebutjar la proposta aquesta que ara planteja el
PP i no la va voler incloure dins el seu dictamen. Això crec
que és important valorar el que diuen els que en saben, per dir-
ho d’alguna manera.

En el nou Decret d’escolarització s’han introduït canvis,
canvis que milloren l’escolarització o el dret a l’escolarització
dels al·lots, canvis que són importants, canvis a la part dels
alumnes, dels alumnes NESE, canvis que ajuden, sense cap
dubte, a millorar l’equitat en molts d’aspectes del decret, i
entenem que un dels aspectes que milloren l’equitat és aquest,
hem de tenir en compte que pràcticament el cent per cent, més
del 97% dels alumnes de tres anys han aconseguit plaça on
l’havien demanada.

Per tant, no és un problema l’elecció de centre. No és un
problema. 

L’argument..., valorar ser antic alumne no té res a veure
amb circumstàncies familiars realment mereixedores de
mesures que puguin compensar el fet d’escolaritzar a un lloc
o a un altre.

Confiem que els projectes educatius de centre, de quan
anaven a escola els pares a quan van a escola els al·lots hagin
canviat i hagin evolucionat, perquè si els pares trien perquè
empraven el mateix projecte o que ells coneixen el projecte
educatiu perquè el feren servir, confiem que hagin evolucionat
i hagin canviat per a bé, perquè Déu ni do!

I només a tres llocs de l’Estat espanyol es fa això que
planteja la proposició no de llei, que jo sàpiga, puc anar errat,
però em sembla que només és a tres llocs: Madrid, Castella i
Lleó, i Ceuta i Melilla són tres comunitats... massa bé,
governades pel PP, però són tres, i crec que no és... no...no...,
va per una altra via, va per un altre camí el fet de garantir
l’escolarització dels nins.

I ja per acabar, també el Consell Escolar de l’Estat
desaconsella valorar que els pares siguin antics alumnes com
a una cosa mereixedora de tenir punts a l’hora de
l’escolarització.

Per tant, els dos consells escolars ens diuen que el que cal
és que això no ho tenguem en compte. Crec que la Conselleria
d’Educació ha fet un esforç en el decret en millorar l’equitat
a l’hora d’escolaritzar i crec que en aquest aspecte anam per
bon camí.

Votarem en contra per tant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Passem el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Balears, com que no hi ha cap portaveu encara, idò
passem el torn a la Sra. Pons, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres tenim el corazón
partido en aquesta qüestió. Jo entenc les motivacions de la
Conselleria d’Educació a l’hora d’intentar que tots els alumnes
puguin tenir les mateixes oportunitats, però, per altra banda,
també creiem que hi ha un tema d’emoció, que no hi ha
emoció més gran que tenir un fill i dur-lo a l’escola, no?

Per tant, crec que aquesta puntuació, aquest punt que es
donava als exalumnes perquè els seus fills també poguessin
anar a la mateixa escola té un component emocional,
educacional, d’estima i de vincle amb aquell centre al qual
anaren a escola si n’estan satisfets, perquè supòs que, si no,
aquest punt no el volen en absolut.

Per tant, pensam que al final el problema no és pública o
concertat, sinó que el problema és tenir les places suficients
perquè els nostres nins puguin ser escolaritzats i en aquest cas
i, tot i entendre les motivacions i tot i que la tendència és anar
cap aquí, nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Tendria la paraula el Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap portaveu idò té la paraula el
Sr. Casanova del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta PNL és una PNL
que parla del Decret d’escolarització, però realment vol treure
de soterrada un altre argumentari, jo crec que la Sra. Guasp ho
ha dit ben clar, és parlar de la zona única i parlar d’una sèrie
d’elements de l’escolarització, de prioritzar una sèrie de
models.

Miri, el que està clar és que nosaltres hem de garantir
l’equitat perquè l’oferta educativa sigui per tot el territori i
tothom pugui anar on necessita anar.

Hi ha un principi general d’escolarització que és el lògic
i natural que..., almenys en el nostre model, nosaltres partim
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d’un model, com bé ha dit, un model de barri, d’escola, un
model on els alumnes estan arrelats a una zona i, per tant, van
a l’escola al seu entorn. Per tant, seguint aquest criteri
d’escolarització cap alumne hauria d’anar a una escola passant
per davant d’una altra, aquest és el criteri bàsic; és a dir, si tu
vols una escola de barri l’alumne ha d’anar a l’escola més
propera, no pot anar a una escola que està més enllà.

Per tant, això de la zona única ja comença a trontollar. Què
passa? Que després s’ha de fer una redistribució equilibrada
dels alumnes i a causa d’una política urbanística que ha
imperat en aquest territori durant molts d’anys, per part del
Partit Popular, en la qual predominaven uns interessos sobre
uns altres, què ha passat? Resulta que els espais educatius
s’han conformat a la perifèria de la ciutat.

Per tant, això ha generat que a les perifèries de la ciutat hi
hagi tota una sèrie d’escoles i als barris centrals no, i això fa
que al matí ens queixem que s’embossa la via de cintura
perquè tots van a les escoles, és clar, si és que tenim una
mobilitat de gent cap amunt i cap avall quan teòricament els
alumnes han d’anar a l’escola a peu i al seu barri. Per tant, ens
entossudim en anar... no allà, sinó més enllà i, si pot ser, al
polígon de més enfora, i això genera uns problemes de
mobilitat enormes.

També tenim un altre problema i és que això ha generat
l’existència de diferències substancials entre pública i
concertada, entre barris i zones. 

I per part del Partit Popular ja es va demanar..., ho record
al Partit Popular, en el 2015, el 19 de novembre, s’aprova una
PNL en la qual “el Parlament de les Illes Balears insta la
conselleria a prendre les mesures necessàries per assegurar
una equilibrada escolarització de l’alumnat”. Aquí té aquesta
mesura, aquest decret és la mesura que demanaven, és un
decret que el que fa és equilibrar l’escolarització, reservar
places. I la Sra. Guasp parlava de criteris; els criteris estan
així, és a dir, el criteri del primer germà passa de 4 a 5,5 punts;
és a dir, no es puja el mig punt, es puja punt i mig, perquè el
que interessa és que les famílies vagin conjuntament a un
centre educatiu i per tant s’evita disgregar.

Jo crec que queda molt c lar que aquest decret millora
l’equitat, millorar la distribució dels alumnes en tots els
centres, i millora l’escolarització. No és la zona única, ho sent
molt però no és la zona única. La zona única és excloent, i
nosaltres volem una educació de barri, de proximitat igual que
volem un comerç de proximitat volem una escola de
proximitat; volem fer barri, no volem fer polígons, i per tant
si volem fer barris hem de fer escolaritzacions adients, i
segons aquest model hi ha aquest decret. 

Per tant crec que no es pot aprovar perquè realment el que
interessa què és?, la cohesió  familiar; està garantida perquè
s’augmenten els punts de fills, s’augmenten fins i tot els punts
per treballar els pares en un centre educatiu, jo crec que això
també és important perquè això millora la conciliació i demés;
i també es millorar el tema de condició de família nombrosa,
famílies monoparentals, i en criteris complementaris també,

altres elements, altres elements de suport a les famílies,
d’exclusió social, etc., etc. I això jo crec que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, vagi acabant que s’ha acabat el temps.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... és raó més que suficient per donar per bo el decret i no
votar a favor d’aquesta PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He d’agrair als diferents diputats
les seves aportacions ideològiques en relació amb aquesta
proposta. Jo entenc que aquí hi ha un cert debat d’idees que ja
vàrem parlar tot el temps que vàrem ser a la Comissió
d’Educació, els que hi vàrem participar, alguns grups;
Ciutadans per exemple no hi va participar, altres grups sí. I
nosaltres diferenciam equitat, entesa com que tots els nins han
de ser iguals, amb un raser, zas!, a la baixa perquè tots siguin
iguals, amb equitat com a igualtat d’oportunitats, que tots els
nins han de tenir les mateixes oportunitats, que això vol dir
que un ha de poder arribar fins on les seves oportunitats i les
seves capacitats li permetin, i així és com entenem nosaltres
l’equitat, com una igualtat d’oportunitats, no com una igualtat
a la baixa amb un raser. Entenc que és un diferent debat, és un
debat ideològic de diferents postures d’uns partits i d’uns
grups i d’uns altres, i ho respect, però els he de dir que
evidentment el Partit Popular no comparteix el sentit de
l’equitat que tenen vostès.

I en vistes a defensar aquesta igualtat d’oportunitats
nosaltres els demanam que reflexionin, que donin oportunitat
per triar, perquè per tenir les mateixes oportunitats un de
poder triar fins on vol estudiar i fins on poden arribar també
amb les seves capacitats. 

Són els pares que han de triar. Clar, parlar d’escola de
qualitat, i  llibertat, però després voler triar pels pares que
tenim fills on han d’estudiar els nostres fills, si els duim a peu,
o en cotxe, o en bicicleta, o si vivim a un barri o a un polígon,
jo realment no em pareix que sigui aquesta la llibertat de la
socialdemocràcia que vostès propugnen, o la llibertat de la
conciliació que propugna Unidas Podemos. Jo crec que la
llibertat va per respectar les decisions dels altres quan ens
agraden i quan no ens agraden també. Per tant nosaltres
demanaríem que reflexionassin una mica si no van un poc
equivocats en els seus postulats.

En relació amb la diputada d’El Pi, que deia que tenia el
corazón “partío”, jo també vull dir que de vegades hi ha
mentides o mitges mentides que sembla que es converteixen
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en veritats i que no és així. El fet que hi hagi un punt per antic
alumne no vol dir que s’hagin de llevar punts per altres coses,
és a dir, hi pot haver un punt per antic alumne, hi pot haver un
punt per germans, hi pot haver un punt per proximitat del
domicili, hi pot haver un punt per proximitat de la feina dels
pares, hi pot haver un punt per renda i hi pot haver un punt per
malalties cròniques, que són els punts que tradicionalment hi
ha hagut, ara i fa molts d’anys, i que no havien ocasionat cap
problema a les famílies. Per tant respectem els punts que no
ocasionaven problemes a les famílies, i si hi ha dos punts
perquè una persona té un fill celíac no té per què llevar el punt
que tengui la possibilitat de triar un centre o que tengui la
renda; es poden afegir els punts que es consideren perquè no
hi ha un límit màxim de punts a cap normativa que reguli
l’escolarització en educació. Per tant, és una mitja mentida
que si hi ha germans que tenguin punts s’hagin de llevar els
punts per tenir un projecte que ens agrada o perquè hi hagi una
escola de la qual hem format part quan érem nins.

El fet que a més un germà tengui punts no vol dir que el
primer germà no hagi de tenir aquestes possibilitats. És a dir,
els que tenim molts de fills, el segon, tercer o quart germà ha
entrat amb aquest punt de germà, però el primer no, i potser ha
hagut d’anar a un altre centre. Idò donem les oportunitats per
igualtat, ja que parlen d’igualtat d’oportunitats, a tots els fills
que tengui la gent, tant si en té un com si en té un parell.

En relació amb Ciutadans, que diu que no hi està d’acord,
nosaltres lamentam que confongui o que mescli el debat de la
zona única, que ja formava part del programa del Partit
Popular, amb el debat dels punts que hi ha per escolaritzar. És
que a dia d’avui ni governa el PP ni Ciutadans, i no hem pogut
establir el tema de la zona única que dúiem als nostres
programes; per tant, si la realitat que tenim és que hi ha una
realitat per punts per escolaritzar, idò intentem millorar
aquesta realitat d’acord amb el que ens demanen les famílies,
i precisament les famílies que ho demanen són les d’Escola
Catòlica, Sr. Mas, que formen una part de l’escola concertada;
qualque cosa sabrà també l’escola concertada, no?, en
relació..., perdó, l’Escola Catòlica en relació amb l’escola
concertada; no només el consell escolar, les famílies sabran
també un poquet, no?, en relació amb el que necessiten, que
són els mateixos, a més, que han impugnat aquestes
modificacions. Per tant, tant de consens, ni de diàleg, ni de
beneficis a les famílies de la concertada no hi deu haver amb
aquestes modificacions del decret. 

Són només unes reflexions que faig jo perquè de vegades
m’emocion i pos massa vehemència als arguments de les
coses en què crec, supòs que tothom.

I en relació al que comentava que el projecte educatiu ha
d’evolucionar en el temps, supòs que és una broma poc
seriosa. Els projectes educatius supòs que vostè sap que a part
d’una PGA que es va actualitzant actualment en funció dels
continguts hi ha tota una sèrie de projectes lingüístics, un
ideari religiós, un idear social, hi ha mecanismes de relació
amb les famílies, hi ha mecanismes d’aprenentatge de llengües
o d’aprenentatge de mil coses que poden agradar a les
famílies, i  si els agrada la línia educativa que il·lumina el

projecte educatiu que ha anat canviant al llarg del temps poden
triar aquell centre per als seus fills, crec jo.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat, passem a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 4065/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4065/19, relativa a la valoració del fet que els pares
siguin antics alumnes del centre en el Decret d’escolarització.

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

Moltes gràcies.
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