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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... no?

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Perdó, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix Juan
Manuel Lafuente.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

Proposició no de llei RGE núm. 6095/19, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels
preus dels menús escolars.

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.
6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la rebaixa
dels preus dels menús escolars.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom, diputats i
diputades. Bé, nosaltres des del Grup Parlamentari Popular,
hem tornat presentar aquesta proposició no de llei que ja es va
debatre la passada legislatura perquè segons informacions que
hem conegut no fa molt tots els diputats i tota la societat
balear resulta que un any més els preus dels menús escolars
als menjadors continuen essent dels més elevats de tota
Espanya. Segons les dades que publica la Confederació
Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnat es veu
que la mitjana a Balears el preu és de 6,5 euros, en canvi en
altres comunitats tenen una mitjana de 3,5 euros, com podrien
ser a Astúries o a Canàries.

La confederació espanyola alerta d’aquest preu tan elevat
tenint en compte a més que l’ús del menjador escolar avui en
dia és una pràctica generalitzada en la majoria de les famílies
per motius de conciliació laboral. 

És a més una pràctica que permet que si els nins van al
menjador fan una alimentació saludable i variada perquè són
menús que estan controlats per la conselleria i en general
tenen una alimentació més variada i, a més, són horaris que sí
són compatibles amb els horaris escolars, tots aquells que
després tenen activitats extraescolars o tenen jornada partida.

Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular ja la passada
legislatura..,  quan es va debatre no se’ns va donar suport a
aquesta proposició, però pensam que és important incidir en

aquest tema, perquè si ens omplim la boca que les persones
són el primer, d’aquestes persones a la nostra societat els més
dèbils evidentment són els nins i un dels aspectes fonamentals
dels seus drets bàsics és el dret a aquesta alimentació.

Per altra banda, també ens omplim la boca que hem de
millorar les expectatives de les dones, eliminar els sostres de
vidre, donar possibilitats de feina i si tenim en compte que el
fet que els nins puguin quedar a l’escola a dinar o no pot
modificar les expectatives d’horari laboral que puguin tenir les
famílies, crec que també és una proposta que val la pena tenir
en compte i que val la pena per tant fer un esforç per arribar a
qualque consens entre tots els grups parlamentaris.

Per altra banda, no és una esmena..., perdó, no és una
proposta ni ideològica, no és proposta que vulgui pilotar el
Partit Popular, no és una proposta que ningú no hagi de dur
expressament al programa, però sí que és una proposta que la
societat demanda perquè en definitiva la nostra funció és
donar sortida a aquelles possibles solucions als problemes que
la gent es pugui anar trobant al dia a dia.

Per tant, presentam aquesta proposició d’instar al Govern
que es rebaixin els preus dels menús dels menjadors escolars
de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics a
partir de gener del 2020 si fos possible, per posar una data
concreta, és a dir, perquè afecti ja al present curs escolar.

Nosaltres hem posat que el preu no superi els 5 euros per
menú dia/nin, tampoc no demanam els 3,5 euros que hi pugui
haver en altres comunitats, però pensam que almanco rebaixar
a 5 euros el menú podria ser viable per part de la conselleria
i hem posat un preu un poquet més baix de quatre euros per a
aquelles famílies que tenen més de dos germans escolaritzats
perquè és que ens trobam en aquesta situació..., el fet de tenir
no un nin, sinó dos, tres o més nins a les escoles evidentment
l’economia familiar, idò, ho nota molt i es ressent.

Crec que no hi hauria d’haver més cap criteri excloent per
a les famílies, ha de ser un dret bàsic per als  nins,
independentment de la situació familiar i a totes les etapes
d’escolarització per tot el que dèiem de compatibilitzar la vida
familiar i la vida laboral de la societat com la tenim muntada
avui dia.

Al punt segon hem fet referència al fet que s’estableixin
ajudes complementàries que siguin precises perquè, segons la
situació dels centres i segons la gestió que es volgués fer per
part de la conselleria, es podria establir mitjançant ajudes als
centres, ajudes a les famílies o d’aquell tipus d’ajudes que es
considerassin per poder fer viable aquesta rebaixa de menús,
perdó, de preus del menús, amb la voluntat d’aquesta manera
que la qualitat, com deia l’exposició de motius, no baixàs, és
a dir, que continuàs havent com diu la confederació  una
alimentació de qualitat amb aliments frescs, fruita i evitar
línies fredes que suposen aliments cuinats fora de l’escola,
que evidentment tal vegada haguessin estat més assequibles,
no?
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En aquesta línia s’ha presentat també una esmena que fa
incidència en aquest tema de la qualitat, ens pareix que és una
millora molt acceptable i positiva per part d’El Pi, per la qual
cosa li donam les gràcies per aquesta aportació. No tenim cap
inconvenient a incorporar-la a la nostra proposta per poder ser
votada i també amb la voluntat que es pogués arribar a algun
consens estaríem oberts a qualsevol proposta, esmena in voce,
a qualsevol observació que es pogués fer per part dels grups
que encara no hagin decidit el seu vot i si ho volen tenir en
compte, encara que sigui ara al darrer moment, idò la
possibilitat d’acceptar aquesta proposta que avui els fem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. El Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears ha presentat l’esmena RGE núm.
7242/19. Per la seva defensa té la paraula la Sra. Pons per un
temps de cinc minuts. Gràcies.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres estam absolutament
d’acord amb aquesta proposició que fa avui el Grup
Parlamentari Popular. Entenem que d’aprovar-se i el parlament
prendre nota i el Govern prendre nota seran molts de doblers
en uns pressuposts que bé, que encara estan una mica enlaire
i que encara no coneixem molt bé quin serà el seu resultat
final o què suposarà d’inversió que faci el Govern de l’Estat en
aquesta comunitat autònoma.

En qualsevol cas aquesta proposta que fa el Grup
Parlamentari Popular està dins l’ADN d’El Pi, és a dir,
nosaltres sempre reivindicam que sempre pagam més per a
qualsevol cosa i els menús escolars són una cosa més
d’aquelles que pagam, pagam més per viatjar, pagam més per
fer la compra, pagam més per a qualsevol cosa que hagi de
sortir de les nostres carteres.

Per tant, nosaltres hi estam d’acord, però sí, presidenta,
que voldríem afegir al punt 1 una frase que diu així: “sobretot
sense que això suposi una menor qualitat dels menús”. És a
dir, estam d’acord que hi hagi una rebaixa en aquests preus,
que sigui de 5 euros o 4 si són dos infants escolaritzats, dos
germans en aquest cas, però és clar, que no minvi, que quedi
clar que no ha de ser a canvi o pagant un preu molt elevat com
és davallar la qualitat als menús escolars.

Hem de recordar que l’article 40 de la Llei de seguretat
alimentària preveu que les autoritats competents vetllaran
perquè el menjar que se serveix a les escoles infantils i
centres escolars sigui variat, equilibrat i estigui adaptat a les
necessitats nutricionals de cada grup d’edat. Així que, per tant,
amb aquesta filosofia nosaltres hi estam d’acord afegint això,
que no sigui mai a canvi d’una minva en la qualitat de la
nutrició dels infants que al final també contribueix al seu
creixement intel·lectual i físic.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara passarem al torn de fixació de
posicions, té la paraula la Sra. Santiago del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, per cinc minuts, endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Miren, nosotros sí que estamos de acuerdo en que los
comedores son los más caros del Estado, no hay más que ver
las cifras, y comparto con ustedes la frustración.

Ponernos en el principio de la cola en calidad educativa, en
bienestar social y eso... no, pero en lo caro somos los
primeros, la vivienda más cara del Estado, los comedores
infantiles más caros..., pero... entiendo que, vamos, en vuestra
PNL no han hecho más pesquisas para enriquecerla con datos
e información, simplemente dicen que son caros y que hay que
bajarlos.

Dicen que son caros, pero no dicen por qué, quizás es que
las empresas que cocinan pues lo son, quizás es que no hay
más oferta en Baleares, quizás es que los portes de traer
alimentos de fuera encarecen los precios finales... Sin más
información que esa me quedo con que efectivamente son
caros, pero que hay más ayudas a comedores que nunca.

En concreto llama la atención que el Partido Popular es
mucho mejor partido cuando está en la oposición porque es
capaz de quejarse por cosas que ellos no hicieron y no por la
burocracia, no porque fuera un proyecto de gran envergadura
que no terminaron a tiempo y no les dio tiempo a cortar la
cintita, no, es que no les dio la gana porque no tenían ninguna
voluntad política de ayudar a quienes lo necesitan de verdad.

Solo eso explica que en el curso pasado se destinaran 2,6
millones de ayudas a comedor, en ese curso 3,5 millones de
ayudas a comedor y con el Partido Popular la vergüenza -la
vergüenza- extrema de que destinabais 600.000 euros -
600.000 euros-, pero no solo eso, cuando quisisteis mejorar
un poco en el año 2013-2014 dijisteis: “bueno, vamos a ver,
porque hay mucha gente que no puede alimentarse bien, hay
muchos padres que no pueden pagar..., vamos a subir un poco”,
800.000 euros. Esa es la política de comedores del Partido
Popular, una cifra descabelladamente ridícula que incluso es
una chulería, es un vacile muy, pero que muy español, pero
muy poco patriota.

Se están ustedes poniendo las cosas en orden y en esta
nueva etapa progresista en las Baleares nos estamos tomando
muy en serio el bienestar y la calidad educativa. Somos
conscientes de que no es suficiente, los precios de comedores
podrían ser más bajos, pero estamos seguros de que eso no
repercutiría..., pero no, la pregunta es, podrían ser más bajos,
¿pero estamos seguros de que eso no repercutiría
negativamente en la calidad del servicio? Porque yo quiero
que los niños y las niñas coman bien y de calidad, no sé
ustedes. Bajar 2 euros el precio del menú podría suponer una
peor calidad en la comida, las dichosas lineas frías, en
definitiva que el servicio público de comedor no cumpla con
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los requisitos más esenciales que se pueden pedir, que son
exigibles, calidad, variedad y excelencia.

Baleares tiene la cesta de la compra más cara de toda
España, la vida aquí es muy cara, los alimentos también lo son.
Saben ustedes, han comprobado que su PNL no sea un canto
al sol, solo para decir que habéis intentado bajar los precios a
ningún esfuerzo y sin ningún dato. Los precios de comedor
podrían ser más baratos, estamos de acuerdo, pero ¿estamos
seguros que eso no afectaría al personal del servicio que
necesita un menú equilibrado y mil atenciones para los niños
y las niñas a la hora de comer? No se puede jugar a hacer
partido a costa de la salud y el bienestar de las personas y más
tratándose de los más y de las más pequeñas.

Por eso lamentablemente vamos a votar que no a su PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Ara té la paraula la Sra. Guasp del
Grup Parlamentari Ciudadanos, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Presidenta. Desde el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos presentemos ya el 27 de septiembre una pregunta
oral en esta comisión, en el mismo sentido de esta PNL, con
el objetivo de conocer qué medidas concretas adoptaría la
conselleria ante el hecho de que nuestra comunidad autónoma
tuviera el precio medio del menú de los centros escolares más
altos a nivel nacional. Miren, en 2018 hubo un incremento del
11% en el valor medio de los menús, consideramos que todo
viene derivado del gran aumento que se produjo en 2018. 

Como reconocía la FAPA entonces, la Federación de
Padres y Madres del Alumnado, atribuía estos altos precios al
coste de insularidad y a los recortes de ayudas de comedor
que había hecho la conselleria en la legislatura 2017, que,
aunque se está recuperando, sigue acarreando graves
problemas. Por ello, estamos de acuerdo en la propuesta que
hoy nos presenta el Grupo Popular y sobre todo también en la
enmienda que creemos que enriquece la propuesta, que ha
presentado el Grupo Parlamentario El Pi, ya que
consideramos desde mi grupo parlamentario, que debemos
garantizar en todo momento la calidad de los menús y esto
creo que la conselleria tiene que garantizarlo, que sea una
alimentación de calidad para nuestros alumnos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara té la paraula el Sr. Mas del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per cinc minuts. Endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, Presidenta. Bé, ens tornam trobar una altra
vegada, Comissió d’Educació, dijous horabaixa, proposició no

de llei trampa. Tornau a fer el mateix que feis cada dijous
horabaixa, que presentau una proposició no de llei, que és
manipular el llenguatge i fer demagògia, i aquesta vegada en un
tema que és exageradament seriós i que, a més, vostè va
gestionar i no amb gaire encert, com li ha dit la companya de
Podemos, que després en parlarem.

Ho saben perfectament, perquè ho pateixen igual que la
resta de ciutadans de les Illes Balears, que no és comparable
el cost de la vida a Astúries que a les Illes Balears. I això fa
molts d’anys que la gent de MÉS per Mallorca i tots els
nacionalistes reclamam, que si som espanyols ho siguem en
tot, sinó podem deixar de ser-ho i ho siguem amb el cost de la
vida i, per tant, aquí hi ha d’haver un règim especial que hem
reclamat, que els diferents governs siguin quins siguin mai no
han arribat a atendre. Canàries, en canvi, té un règim fiscal que
afavoreix de veres els seus habitants.

Però al cap i a la fi a la proposició no de llei vostès
proposen que a tots els centres sostinguts amb fons públics hi
hagi un preu lineal del menú. És a dir, fomentam la desigualtat
a costa dels pressuposts públics, al final el que veiem és això,
el foment de la desigualtat a costa dels pressuposts públics. La
clau de tot plegat és la manera en què s’ajuda a les famílies i
no és just que totes les rendes rebin la mateixa ajuda, això no
és ni equitatiu ni just. La clau passa per l’equitat, han de rebre
ajuda totes aquelles famílies que realment ho necessiten. I
tenim un problema afegit i  és que cada dia més famílies
treballadores són pobres; és a dir, avui en dia tenim famílies
a les Illes Balears que a pesar de què són treballadors, a pesar
de què fan feina, estan per davall el llindar la pobresa i això és
un problema afegit que tenim. Per tant, hem d’esmerçar molt
bé els recursos públics i hem de saber a qui van destinats
aquests recursos públics.

Hem de reconèixer l’esforç de la passada legislatura de la
Conselleria d’Educació, passant en 4 anys de 800.000 euros
a 3,5milions quant a beques. Però així i tot, encara queden
moltes famílies fora d’aquestes beques i fora d’aquestes
ajudes. Per tant, el que hem de procurar, i això ho hem de
procurar a l’hora de fer els pressuposts, és que es cobreixin
les necessitats reals i no quedin famílies necessitades fora de
les beques, més que posar un preu lineal que al cap i a la fi
seria injust.

És clar, i vostès a més a més parlen de les xifres i parlen
d’una mitjana de 6 euros i mig als centres educatius. És clar,
aquí hi posen tots els centres educatius que estan sostinguts
amb fons públics. Jo he cercat i ho he demanat a les escoles
públiques del meu entorn, que són 3 escoles públiques del
redol del meu poble, Algaida, Porreres i Montuïri, i la més
cara són 5,5 euros, la més barata són 5 euros, no arriba. Això
què vol dir? Que hi ha centres educatius sostinguts amb fons
públics, no vol dir que siguin escoles públiques, que és molt
més car, parlam de fins a un euro, hem d’esmerçar molt bé els
doblers públics perquè arribin a qui realment ho necessita.

Per tant, el nostre vot serà que no.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Té la paraula el Sr. Campos pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, per cinc minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nos parece una
proposición no de ley correcta, adecuada, que trata un tema
que afecta a muchísimas familias, y tampoco creo que
estemos ni en el momento para hablar de modelos educativos,
ni costes presupuestarios ni demás porque si entráramos en
ese debate, pues por ejemplo información (...), le podría decir
que devolviendo la competencia de educación podríamos tener
los menús incluso a 1 euro. Pero como ese no es el debate,
sino que lo que nos parece es que en este momento oportuno
en el que nos encontramos, tenemos una realidad que es que
los precios de menú del comedor son muy elevados y aquí, en
esta PNL que tengo delante, habla de rebajar el precio a partir
del año que viene y como sé que el año que viene no se podrán
devolver las competencias de educación, voy a ser muy
práctico y voy a votar a favor de esa PNL que nos parece
correcta.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sr. Campos. Ara tendria la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, però com que no hi ha cap representant,
passem a donar la paraula al Sr. Casanova, per part del Grup
Parlamentari Socialista, per cinc minuts. Endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo què vol que li digui
Sra. Riera? D’aquest tema ja n’hem parlat i en vam parlar
concretament, vostè es refereix al 30 d’octubre i ja en aquell
moment li vaig dir, i li llegeixo textualment, que “l’únic que fa
aquesta proposta és posar negre sobre blanc, quina és la idea
del Partit Popular”, la idea del Partit Popular és la igualtat
front l’equitat. I el que sembla és que vol substituir les beques
menjador per una tarifa plana i això no pot ser.

Doncs, perdoni, Sra. Riera, però sí que és una proposta
ideològica molt forta, és una proposta de model, per molt que
diguin, s’entestin a dir que aquest bonisme, que tots han de
tenir..., no senyora, hi ha una cosa que és fonamental que és
l’equitat. No hi ha igualtat si no som capaços de dur l’equitat
endavant i, per tant, l’equitat vol dir que no tots poden pagar el
mateix i per tant hem de cercar el sistema que cadascú pagui
d’acord amb el que pot pagar.

Per tant, això únicament es pot aconseguir no amb una
tarifa plana de menjador, perquè ja li hem explicat abans que
això seria donar el mateix cost a tots, a qui pot pagar i més i a
qui no pot pagar. Per tant, el concepte d’equitat passa per una
política de beques molt important, una política de beques
d’ajudes que millori això, i li record que es va parlar en el
Pacte per l’educació i en el Pacte per l’equitat, que es va

signar per a l’educació infantil, es demanava una política de
beques, perquè les beques garanteixen l’equitat, no les tarifes
planes, les tarifes planes garanteixen l’exclusió i la
diferenciació. 

La progressivitat ha de ser a tots els llocs, en els
menjadors també. Està clar que hem de tenir uns menjadors de
qualitat, i això no ho dubt, hem de tenir uns menjadors on si
pot ser hi hagi producte de quilòmetre zero, producte
biològic. Tot això també vol un... Per tant, no es tracta de
passar sous del sistema públic al sistema privat de cedir
perquè no és així. 

Respecte de l’evolució  dels preus sí que li dic que han
pujat. De tota manera aquest PNL, ho torn a dir, és una PNL
trampa perquè vostè juga amb dos conceptes, el concepte de
preu de menjador amb cost del menjar més cost del monitor
perquè, és clar, aquí no es fa diferència, aquí diu, val tant, clar,
però amb monitor o sense monitor? Perquè aquí hi ha la
diferència, és a dir, s’ha fet la diferenciació de si és amb
monitor o és sense monitor? No.

Jo li don aquí la referència del BOE, del BOIB, perdó, el
número 85, de juny del 2019, diu el preu dels menús i el preu
dels menús són fins a 25 comensals 5,53; de 26 a 50
comensals 5,12, i més de 50 comensals 4,70. Vet aquí que el
preu del menú és de menys de 5 euros. Per tant, aquesta PNL
no es pot acceptar.

El que passa és que hi ha una altra diferència i és on són
totes les diferències i amb què juga la Sra. Riera, és el preu
del monitor, és clar, no és el mateix pagar un monitor per
atendre a vint boixos en un menjador que pagar un monitor per
atendre a quaranta; els costs de monitoratge del menjador
canvien. Per tant, tot això fa que els preus siguin d’una manera
o d’una altra. 

Per tant, els preus del menú es troben dins les ràtios que
vostè demana, menys de 5 euros per a aquells menjadors de
més de cinquanta comensals, però el que encareix és el preu
del monitor; per tant, tenim aquí la trampa, el que volem és
que paguem una tarifa plana de menjar més monitor a tots, a
l’escola pública, a l’escola concertada i a tots per igual. Per
tant, nosaltres consideram que això no és així, el que s’ha de
fer és augmentar una política de beques, que ja ha augmentat,
li record que vostè les xifres ja les sap, vostè va acabar el seu
mandat com a consellera amb 800.000 euros de beques de
menjador i ara tenim, en el darrer pressupost tenim 3.500.000,
hem augmentat considerablement.

A la seva època no hi havia beques de menjador per a
l’escola concertada i ara sí que hi ha beques menjadors per a
l’escola concertada. A la seva època no hi havia beques de
menjador per a l’educació infantil 0-3 i ara sí que hi ha beques
de menjador per a l’educació infantil 0-3. Per tant, crec que
l’equitat està garantida i treballam per garantir-la encara més.
Per tant, no podem acceptar aquesta PNL.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Procedeix ara la suspensió  de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o podem
continuar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Bé, el grup proposant té la paraula per fixar
posició i ha dit que acceptava l’esmena.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull agrair
als grups El Pi, Ciutadans i VOX que donen suport a la nostra
proposició no de llei, incorporam l’esmena com hem dit, i
lamentar els grups que s’han manifestat en contra d’aquesta
proposició no de llei, lamentar-ho sobretot perquè són els qui
abanderen sempre aquelles paraules que la prioritat són les
persones i aquell lema que volen una educació de qualitat i que
han destinat 1.000 milions d’euros a educació, però després,
per altra banda, són incapaços de destinar cap d’aquests
recursos a equipar-nos amb altres comunitats autònomes en un
tema tan bàsic com és el menjadors dels nins a les escoles. 

Suposam també que tenen por, precisament pel bloqueig
que la consellera d’Hisenda fa a les partides de les
conselleries i que, evidentment, encara no que no ho vulguin
reconèixer, afectarà un pressupost com el d’Educació en el
qual ni tan sols han superat el 3,2% del PIB, quan varen
prometre un 5% d’inversió.

Els he de dir, per altra banda, en relació amb les dades, no
sé si era la diputada de Podemos que comentava que faltaven
dades, que si vostè vol entrar té temps d’accedir a les pàgines
de la confederació, cada any publiquen detalladament totes les
dades dels preus escolars. Per exemple, li puc dir que només
hi ha Balears, Catalunya i Navarra que superen els 6 euros, i si
té temps i possibilitat, doncs, podria mirar els preus mitjans
dels menús, que és un tema prou recurrent establir dades
mitjanes; les fa el conseller, per exemple, amb les ràtios des
de fa cinc anys, i no crec que vostès hagin considerat que doni
dades trampa, encara que potser sí que seria més convenient
en aquell cas que sí que les donàs com tocava.

I per altra banda també els he de dir que si volen fer els
càlculs són bons de fer, són 156.400 alumnes que hi ha
primària, secundària i batxillerat, dels 170.000 que han
començat aquest curs. Són dades que el conseller no va poder
donar l’altre dia a la seva compareixença perquè crec que no
les tenia en aquell moment damunt la taula, però jo els les puc
aportar i és fàcil calcular el que suposaria en relació amb les
manifestacions que ha fet el diputat de MÉS, si això era una
tarifa plana. Jo no sé si no ha llegit la proposició o si no m’he
expressat jo correctament quan l’he redactada, perquè fa

referència que en aquells menús que siguin superiors no
superin els 5 euros, no vol dir que tots hagin de tenir un preu
de 5 euros; faltaria més que el que té 3 euros o 4 hagi de pujar
a 5 euros; que els que arribin a 5 euros a partir d’aquí siguin
subvencionats per la conselleria, això és el que diu la
proposta.

I en relació amb el Sr. Casanova, del Partit Socialista,
tampoc no he acabat d’entendre la seva exposició, si el que vol
és acomiadar els monitors per aconseguir aquesta equitat; si
vol acomiadar treballadors que estan als menjadors d’alguns
centres per ajudar els nins a menjar per aconseguir que els
preus siguin equitatius entre tots, idò..., no ho sé, presentin
una proposta, però crec que està ben clar que la petició del
Partit Popular només anava per la igualtat cap a l’alça de
manera que no superin aquests 5 euros els preus del menú de
cada nin per a cap família.

També vull recordar a aquells que també s’omplen la boca
que estan posant beques menjador i que destinen tants de
doblers, són vostès els mateixos que estan aplicant encara els
decrets llei 5/2012 i 10/2012, aquests que establien mesures
urgents per a situació de crisi de l’any 2012; encara l’apliquen
vostès. Vostès no han recuperat les ajudes socials, per
exemple, als treballadors públics, aquells mateixos...; són
vostès. Vostès han convertit en anuals les ajudes que la meva
conselleria va posar trimestrals a les beques menjador per
facilitar la gestió , vostès amb el Sr. March; o vostès per
exemple encara no han publicat els beneficiaris de les beques
menjador de l’etapa obligatòria o ni tan sols no han tret les
ajudes de les beques menjador dels centres infantils
autoritzats, com va aprovar aquest parlament, i vostès, amb el
seu conseller March, tenen un mandat parlamentari, que encara
que sigui de l’anterior legislatura seria un d’aquells mandats
parlamentaris que estaria bé complir.

Després vostès mateixos surtin al carrer i justifiquin per
què tenen un 40% més d’assessors o per què no tenen doblers
per donar suport a aquesta proposició no de llei, que només
intenta beneficiar les famílies.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 6095/19.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Vots en contra?

Abstencions, no?

Doncs hi ha empat, i, bé, tornarem a votar immediatament.

Són 6 vots a favor, 6 en contra. Estem empatats, en
conseqüència hem de tornar a votar immediatament.
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Tornem a votar immediatament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Doncs com que s’ha produït un segon empat, se suspèn la
sessió per un temps màxim de 2 minuts..., 1 minut, per si
volem parlar o... No? No és necessari?

Per 1 minut, per 1 minut, si volen parlar tranquil·lament,
suspenem la sessió per 1 minut màxim.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs passat aquest minut es dirimirà l’empat sotmetent
la qüestió a la decisió del Ple.

(Remor de veus)

Ah, perdó, m’he equivocat, perdonin.

Després d’aquest minut en què han parlat tornem a votar
immediatament? D’acord, perdonin.

Vots a favor?

Vots en contra?

Doncs 6 vots a favor, 6 vots en contra. Continua l’empat.
Ara sí, es dirimirà l’empat sotmetent la qüestió a la decisió del
Ple.

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