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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes..., bones tardes, senyors diputats, sí, podem
començar?

(Remor de veus)

Començarem la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Josep Castells substitueix Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, gràcies.

(Continua la remor de veus)

Proposició no de llei RGE núm. 4778/19, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en el
CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en
el col·legi públic Sa Garriga de Sant Lluís.

Per a la seva defensa, del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Lafuente per un temps de cinc minuts, gràcies.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots. Bé, vull
explicar que a Sant Lluís hi ha dues escoles de primària, una
més antiga, que va quedar manifestament insuficient, i després
al 2010 es va començar ja a preparar una nova escola, que era
una demanda de la població; al 2011 es va adjudicar; al 2012
es va acabar l’escola i es va posar en funcionament la nova
escola.

Es mantenen les dues, una línia a l’escola antiga i dues
línies a l’escola nova, l’escola de Sa Garriga. I el menjador,
que es un menjador..., és un servei prou demandat perquè a
Sant Lluís a més hi ha moltes urbanitzacions i hi ha nuclis que
estan fora de la població, el menjador és a l’escola antiga, i a
l’escola nova hi ha previst el menjador i no es va acabar, hi ha
tota la infraestructura.

El problema que hi ha és que el menjador de l’escola
antiga, menjador i cuina, idò no compleixen ja... condicions,
des del punt de vista... crec que sanitari fins i tot està molt
desfasat, està desfasadíssim el menjador de l’escola antiga, i
a l’escola nova està preparat, però no s’ha fet.

Hi ha hagut una sèrie  de problemes a l’escola nova de
goteres i problemes que no estava correctament acabada, pel
que m’han dit i pel que vaig veure fa dos anys es va fer per part
de la conselleria una inversió de 300.000 euros per intentar

arranjar aquestes deficiències, sé que no estan encara
correctament acabades. Per tant, la proposta, i la proposta que
demanen molts de pares, és: escoltin, tenim preparat una cuina
i un menjador correctes a l’escola nova, cada dia des de
l’escola hi ha més fillets que s’han de traslladar els que queden
a menjador pel carrer, fins i tot els més petits d’infantil que
queden a menjador, a l’escola antiga a dinar.

Demanem a la conselleria a veure si es pot acabar el
menjador i la cuina a l’escola nova, que és on hi ha més gent,
i on tendríem una instal·lació com toca.

He vist l’esmena que s’ha presentat de fer abans un estudi
de viabilitat. Em sembla que podria ser complementària
aquesta esmena si els que l’han presentada estan disposats a
arribar a un acord, que el primer pas sigui fer un estudi de
viabilitat per veure la demanda, la inversió que s’ha de fer... Jo
crec que ja més o manco la conselleria segur que ho té pensat;
veure que també hi ha aquests problemes de goteres que
encara hi ha a l’escola nova, com afecten... perquè crec que
afecta un tros que es destinaria a menjador, però sí posar un
termini a la conselleria i dir-li: escolti, facin aquest estudi de
viabilitat en un termini raonable de quatre, de cinc mesos, de
sis mesos si fa falta.

Què surt positiu? Després tenim la segona demanda que és
que es facin les obres de millora de la cuina i del menjador i
la tercera que es posi en marxa i condicionar que aquest
informe sigui viable, que no hi hagi..., que els tècnics no trobin
alguna qüestió insalvable.

Crec que seria una proposta de transacció  que li faig
respecte a la demanda... a l’esmena que han presentat, que és
assumible. I crec que d’aquesta manera des del Parlament
donaríem una empenta a veure si podem solucionar aquesta
situació que es viu als col·legis públics de Sant Lluís.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Els Grups Parlamentaris Socialista
i Unidas Podemos han presentat l’esmena RGE núm. 6685/19,
per la seva defensa per part del Grup Socialista té la paraula el
Sr. Mascaró. Endavant, Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta.  Des del Grup Parlamentari Socialista
som conscients també de la demanda que pot tenir el col·legi
respecte del servei de menjador, així i tot... el contingut de la
iniciativa cita una reclamació realitzada per la comunitat
educativa que en aquests moments desconeixem... veiem que
ve a més del Grup Parlamentari Popular, almanco en el sentit
d’aquesta proposició no de llei, més que res perquè, com
dic..., podem pensar que qualsevol col·legi pot tenir el seu
propi servei de menjador, però que aquest servei representa
unes conseqüències, més com a mínim en un col·legi que es
troba en activitat i diem “com a mínim” perquè deuen saber
que en aquests moments els alumnes de Sa Garriga, com ha dit
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el diputat Sr. Lafuente, es desplacen al col·legi públic Sant
Lluís, just a uns pocs metres de l’altre, realment em sembla
que són 50 metres.

Açò fa que el servei de menjador sigui compartit perquè...
pel que ara es divideix el servei. Implicaria costs... aquesta
divisió de tenir dos menjadors implicaria costos de menjador
i personal a ambdós col·legis... no sé que (...) la proposta -
com diu- de mantenir un únic menjador a l’altre... a l’únic
col·legi de Sa Garriga. Aquest fet, creiem que s’ha de valorar
tant per la comunitat educativa com per les famílies. 

És per açò que, conjuntament amb Unidas Podemos, hem
presentat aquesta esmena de modificació al punt 1. Així i tot
acceptaríem que l’esmena anés a un punt, a un altre punt, però
no podríem acceptar que es poguessin marcar uns terminis
perquè desconeixem aquests terminis en què es poden basar.

I això és un poc el resum de..., que voldríem dotar el
col·legi Sa Garriga de les instal·lacions necessàries per a una
cuina i un servei de menjador... s’ha d’estudiar aquesta
viabilitat i la voluntat principalment de la comunitat educativa
i com influiria en les famílies.

Ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mascaró. Per la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.
Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Estamos de acuerdo en que la existencia de comedores
escolares es fundamental, no solo porque en épocas de crisis
anteriores aseguraba por lo menos una comida al día para los
niños y las niñas de las escuelas, sino también para la
conciliación familiar.

A partir de ahí, este tema de Sa Garriga, de este colegio de
Menorca, nos parece acertada la propuesta del Partido
Popular. Evidentemente siempre hay que ir mejorando las
condiciones de la educación, si se trata de niños y de niñas en
edad de la escuela, pues aun hay que ponerle más empeño y
está claro que la política está para eso.

Sin embargo, nos parece un poco precipitado el hecho de
aceptar tal y como está esa propuesta y por eso es por lo que
hemos hecho la transacción, porque consideramos que sí que 
es verdad que hay que hacer política para mejorar la vida de las
personas, pero sin embargo tampoco podemos presentar PNL
por presentarlas. Es decir, tiene que... todo lo que implica un
coste deberá tener antes un estudio previo de viabilidad, de si
hace falta realmente, si se necesita, cuánto costaría y demás.

Entonces, hacer las cosas bien y paso a paso asegura,
además de el consenso más amplio, pues asegura que esa
propuesta y esa medida tenga una viabilidad mucho más
estable en el futuro.

Entonces hemos presentado también esta propuesta,
entendemos que el dinero público tiene que ir a mejorar los
servicios públicos, y la educación es uno de ellos. Hay muchas
medidas también que tienen que ir cumpliéndose respecto al
tema este de servicios de comedores, y en este caso en
concreto, pues bueno, entendemos que procede realizar un
estudio previo porque es cierto  que a lo mejor el propio
colegio, pues no lo ve o simplemente pues se puede aplazar.
En fin, que nos parece bien, pero que las propuestas creo que
tienen que tener más peso en el sentido de que tenemos que
tomar decisiones sobre una base sólida y en este caso sería
este estudio de viabilidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Ara passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Desde el Grupo Ciudadanos apoyaremos la propuesta del
Grupo Parlamentario Popular, con la transacción que han
propuesto de la enmienda presentada por el Grupo Socialista
y Podemos. Y sin embargo sí que consideramos que el plazo
debe ser..., tenemos que incorporar un plazo ya que sin plazo
no tendría mucho sentido.

No sé si ellos van a estar de acuerdo con esta transacción
o no. No me ha quedado exactamente muy claro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Después puede haber unos minutos para debatir en privado,
luego lo pueden debatir si lo desean, unos minutitos después
si es necesario.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Vale, perfecto. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Guasp. Passam a donar la paraula al Sr. Mas
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sr. Mas de MÉS, no Sr. MÉS de Más. Ara, seriosament, bé,
nosaltres, és clar, quan són temes de Menorca, Eivissa o
Formentera intentam informar-nos i intentam a veure el tema
perquè la veritat som un grup només de Mallorca i és així com
ho hem de fer. I el que hem pogut saber és que la demanda de
la comunitat educativa tampoc no és exagerada, per no dir que
és inexistent, perquè al cap i a la fi el servei de menjador, tant
en el poble com a les dues escoles públiques, existeix, es dóna
a l’escola pública de Sant Lluís, no es dóna a l’escola pública
Sa Garriga i tampoc no estan molt enfora una de l’altra.
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És clar, presentar una proposició no de llei d’un tema
concret d’un poble, d’un tema concret d’una escola hauria de
ser, entenem nosaltres, una demanda molt grossa, no escoltada
històricament per les institucions. Jo crec que aquí, per una
banda, donaríem suport a l’esmena, és a dir, votaríem a favor
de la proposició no de llei si s’incorporava l’esmena del PSOE
i Podemos.

Les transaccions sabran ells  si s’accepten o no, se
s’accepten és una cosa que hauran de discutir ells, però si no
s’accepta l’esmena del PSOE i Podemos, nosaltres no podem
votar a favor d’una cosa tan concreta, que, a més, ens hem
informat i tampoc no és que hi hagi una demanda ni una
necessitat, perquè els al·lots no és que quedin tirats al carrer
a hora de dinar, sinó que van a dinar a l’altra escola pública que
està molt a prop.

Per tant, hi votaríem a favor si el grup proposant de la PNL
accepta l’esmena de PSOE i Unidas Podemos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Té la paraula el Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, però no hi ha cap assistent.

Doncs passem la paraula al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons.
Endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Presidenta. Nosaltres estam a favor d’aquesta
proposició no de llei que presenta el Partit Popular, el que
passa és que aquest centre de La Garriga a Sant Lluís té un
problema d’origen, crec que fa 6 anys que es va inaugurar i
cada vegada que plou vessa, és a dir, té problemes de
filtracions d’aigua, té problemes d’inundacions, que es passen
molta part del curs sempre que cau aigua, sempre que plou
amb poals per tot arreu.

Aquesta licitació efectivament va ser la més barata, però de
vegades ha donat mals resultats com és aquest cas. Nosaltres
el que creiem és que s’ha d’intentar abans de fer la cuina, que
pensam que sí és necessària, no tenen perquè els ninets haver
d’anar a l’escola de devora la qual, per cert, és molt antiga,
creiem que abans s’han d’intentar adobar, arreglar totes
aquelles coses que són deficients, perquè es van arreglant
coses, es van fent feines de manteniment, però tanmateix ha
tornat ploure i s’han tornat banyar.

Crec que en aquest centre que es varen fer les obres de
2011-2015, ni tan sols es va inaugurar, jo no sé si ja veien que
tendrien problemes de qualque tipus, però el cert és que això
és així.

Nosaltres pensam que sí, que hi estam d’acord, però
voldríem fer una transacció a l’esmena del PSOE, avui ho
complicam molt pel que veig, o per la meva breu experiència
en aquesta tasca política; afegiríem que, estam d’acord amb la
seva esmena, i afegiríem que “abans de res el que s’ha de fer

és arreglar el que té de problemes de goteres aquest centre”.
I si és així nosaltres hi votaríem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Castells pel Grup
Parlamentari Mixt. Endavant.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo ara precisament just
abans que acabés la seva intervenció la portaveu d’El Pi, anava
a dir que... diversos portaveus han parlat de goteres, però la
PNL no en diu res de goteres, no? Per tant, jo, si de cas, si
volen presentar una altra PNL per parlar de goteres, doncs
parlarem de goteres, però de moment afegir...

(Remor de veus)

... no ja, però és que, a veure, això més que una transacció és
una nova esmena, que, a més a més, sempre és d’agrair que es
presentin per escrit perquè hem de saber què votem, perquè si
no hem d’interrompre la sessió per parlar d’aquest text.

Pel que diré ara, el meu grup s’oposarà a qualsevol
transacció o qualsevol esmena que no s’hagi presentat dins del
termini, per no anar-nos per les branques i centrar-nos en la
problemàtica. La problemàtica principal i l’objecció principal
que jo tenc contra la seva proposició no de llei, Sr. Lafuente,
és que no existeix aquesta demanda, o sigui no existeix una
demanda de la comunitat educativa per convertir el que ara és
una aula de psicomotricitat fantàstica en una cuina, no hi ha
demanda ni de les famílies, ni del claustre. No només això,
sinó que el claustre ha fet saber que no volia que es presentés
aquesta proposició no de llei i no es volia que es debatés en
termes polítiques d’una anàlisi que ha de ser purament tècnica,
i d’aquí ve l’esmena del Grup Socialista, que nosaltres
suportam totalment.

És a dir, s’ha de fer un anàlisi perquè si hi ha dues escoles
que estan tan a prop, que una ja té servei de menjador, posar un
servei de menjador a l’altra, sense haver fet un estudi de
viabilitat i de complementarietat, és un doi com diuen aquí a
Mallorca. Per tant, s’ha de fer aquest estudi de viabilitat i de
complementarietat, perquè ara l’espai que en el projecte
estava pensat per a cuina i menjador hi ha una aula de
psicomotricitat, i les famílies estan encantades amb aquesta
aula de psicomotricitat.

I per tant, és necessari que es faci aquest estudi, no és un
estudi per tirar pilotes fora ni per ajornar el debat, s’ha de fer
aquest estudi per veure com es complementen aquests dos
serveis i com es fan aquestes sinèrgies. De fet, la conselleria
ja és conscient d’aquest problema i ja ho està analitzant.

És per tot això que jo m’oposo a la transacció, que no l’he
acabada d’entendre, però per què m’oposo a la transacció?
Perquè l’esmena que presenta el Grup Socialista és de
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modificació del punt 1, si vostè accepta aquesta esmena de
modificació, nosaltres hi votarem a favor. Però no estem
d’acord que sigui d’addició, que d’alguna manera és el que he
entès que era la seva transacció, perquè si creiem que s’ha de
fer un estudi, no té sentit que prejutgem aquí quin serà el
resultat d’aquest estudi, Sr. Lafuente, fem un estudi per saber
exactament com es pot complementar. No tenim per què
prejutjar que la solució adequada serà acabar les obres i fer
una cuina i un menjador a l’escola de Sa Garriga. Per tant, com
que no hem vist el resultat, no estem d’acord amb aquesta
esmena d’addició.

En definitiva, jo crec que si el que volem és resoldre el
problema, el que caldria seria que s’acceptés l’esmena de
modificació del Grup Socialista, en aquest cas nosaltres hi
votaríem a favor i si no nosaltres hi votarem en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de 10 minuts, però podrien ser 5 minuts.
D’acord? Sí, endavant.

Suspenem la sessió per 5 minuts. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, pel grup proposant, per fixar posició i assenyalar si
accepta l’esmena o el resultat final, té cinc minuts, Sr.
Lafuente, endavant.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, després de la negociació hem
arribat a un acord els diferents grups d’arribar a una transacció
del conjunt de la PNL, i el resultat seria: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears per tal que,
mitjançant la Conselleria d’Educació, procedeixi a realitzar un
estudi de viabilitat, en un període de sis mesos, del menjador
del municipi de Sant Lluís entre el CEIP Sant Lluís i el CEIP
Sa Garriga, abans de dotar totes les instal·lacions necessàries
de cuina previstes al CEIP Sa Garriga de Sant Lluís. Una
vegada analitzat el resultat de l’estudi es prendran les mesures
necessàries per donar el millor servei”.

Aquest seria, diguem, el text que s’ha arribat a un acord de
tots els diputats. Gràcies.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta..., perdoni. Jo li demanaria que
torni llegir el text perquè... no m’ha quedat prou clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Pot llegir el text novament? Cap problema.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Castells. Quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que, mitjançant la Conselleria d’Educació,
procedeixi a realitzar un estudi de viabilitat, en un període de
sis mesos, del menjador del municipi de Sant Lluís entre el
CEIP Sant Lluís i el CEIP Sa Garriga, abans de dotar totes les
instal·lacions necessàries de cuina previstes al CEIP Sa
Garriga de Sant Lluís, i una vegada analitzat el resultat de
l’estudi prendre les mesures necessàries per donar el millor
servei”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem suspendre la sessió per un minutet més? Cap
problema. Endavant.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

... el debat? Passam directament a votar la proposició? 

Vol afegir alguna cosa? No? Podem passar a votar,
perfecte.

Doncs passarem a votar la Proposició no de llei RGE núm.
4778/19.

Vots a favor? Unanimitat, exacte.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició de llei
RGE núm. 4778/19, relativa a millores en el CEIP Sa Garriga
de Sant Lluís.

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