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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Joan Mas.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, presidenta, Salomé Cabrera substitueix Juan Manuel
Lafuente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a preguntes. 

Assisteix el conseller d’Educació, Universitat i Recerca,
el Sr. Martí Xavier March i Cerdà, acompanyat de la Sra.
Cristina Barrios Herranz, adjunta al responsable de premsa.
Benvinguts.

1) Pregunta RGE núm. 3360/19 , presentada per la
diputada Sra. Patri ci a Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a subvencions a la
Plataforma per la Llengua.

Per formular la pregunta RGE núm. 3360/19, relativa a
subvencions a la Plataforma per la Llengua, intervé la Sra.
Patricia Guasp i Barrero, autora de la mateixa, per un temps de
cinc minuts. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Gracias, conseller. Quiero agradecerle
en primer lugar que esté hoy aquí para contestar a nuestras
preguntas parlamentarias, y, bueno, todavía no sé cómo
funciona mucho la práctica de comisiones parlamentarias y
hoy me estreno con cuatro preguntas a usted, conseller.

La primera pregunta era una pregunta con respuesta escrita,
la pasamos a pregunta oral porque no recibíamos respuesta;
creo que es un trámite habitual en el Parlamento, y he de
decirle que hace exactamente dos días, el 22 de octubre,
recibimos la respuesta por escrito. Por tanto no tengo ningún
inconveniente..., o si quiere contestarme, pero bueno, tenemos
ya la pregunta escrita respondida.

Gracias, conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En principi té la resposta
escrita, que crec que no li va arribar per un problema formal
o no sé exactament per quin tipus de problema no li va arribar
en el moment que tocava. En tot cas, ja sap vostè quines són

les quantitats exactes que realment ha rebut la Plataforma per
la Llengua, que són: Pla d’arrelament i aparellat, són
10.754,54 euros i 8.639,32 euros. Això correspon a la
passada legislatura.

Evidentment encara hi ha en tràmit un procés de
subvencions, encara de la passada legislatura, que encara no hi
ha hagut un acabament de tot aquest procés, i quan acabi aquest
procés definitiu idò se la pot informar perfectament.

I després fa una altra pregunta, sobre si s’havia fet qualque
tipus d’estudi sobre l’ús del català..., en fi, que ha sortit als
mitjans, però no, no hi ha hagut cap tipus d’estudi sobre l’ús
del català als patis i a les escoles, no hi ha hagut cap tipus
d’estudi respecte d’això.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, conseller. Sí, esta pregunta, como le digo, la
pusimos en julio, en el mes de julio , que era cuando había
saltado la noticia de que Plataforma per la Llengua, la entidad
que se conoce como la ONG catalana, pues había espiado a
niños de cincuenta escuelas en Cataluña, y por eso el motivo
de esta pregunta.

Muchísimas gracias por su respuesta, conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, jo no vull entrar en un debat innecessari i polèmic,
però sí que som partidari -ho dic sincerament- de fer estudis
sociolingüístics sobre l’ús del català o d’altres llengües. No
vull entrar en si hi ha espies o no espies perquè em pareix un
tema molt més complex, però fer estudis sobre l’ús del català
al pati de les escoles, al carrer, etc., em sembla que és un bon
instrument a l’hora de definir polítiques lingüístiques i d’altre
tipus, però bé, aquí no s’ha fet i per tant no hi ha res a dir-li
més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 4552/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern
de les Illes Balears per fomentar la formació professional
i ampliar programes formatius.

Per formular la pregunta RGE núm. 4552/19, relativa a
mesures del Govern de les Illes Balears per fomentar la
formació professional i ampliar programes formatius, intervé
la Sra. Patricia Guasp i Barrero, autora de la mateixa, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Mejorar la formación profesional es
una prioridad para mi grupo parlamentario, para Ciudadanos,
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y queremos convertir la FP como itinerario complementario
y de igual valor a la educación universitaria, habilitando
pasarelas que faciliten el paso de los grados de FP a los grados
universitarios. Nuestra apuesta por la formación profesional
es clara, y esperamos que sea también la de su govern, y más
aún en un contexto de ralentización de la economía y de
ralentización en la creación de empleo. Necesitamos mejorar
la competitividad y aumentar la productividad de nuestras
empresas, con unos datos de empleo juvenil que son de los
peores de Europa y con un mercado laboral muy vinculado a
servicios y a construcción, donde creemos que debemos
poner el foco para mejorar la productividad y mejorar la
formación continua de nuestros trabajadores.

El mercado laboral demanda cada vez más jóvenes
formados por formación profesional y con idiomas, y
Baleares es la comunidad autónoma con más dificultades para
encontrar candidatos para cubrir su demanda de empleo actual.
El informe elaborado por Educa 2020 y la Fundación AXA en
colaboración con la CAEB constataba que las empresas de las
Islas necesitan más titulados en FP y menos graduados
universitarios. Sin embargo este mes de agosto conocíamos
los datos del informe Adecco Group Institute, en el que se
constataba que en las Islas Baleares abarca solamente el
1,32% de toda la oferta de trabajo para los titulados de
formación profesional de España, habiendo incluso
disminuido en un 0,32. Si bien se ha incrementado el número
de alumnos de formación profesional en Baleares -esto es
cierto-, y por tanto también la oferta de plazas de FP, creemos
que todavía es insuficiente para alcanzar en 2021 las 18.000
plazas a las que ustedes se comprometieron en el Plan integral
de formación profesional de las Islas Baleares 2018-2021.

¿Qué medidas y programas ha puesto en marcha su
conselleria para llegar a superar los 18.000 alumnos de FP en
2021?

Como hay varias preguntas no sé si se las puedo desglosar
o si tengo que hacerlas todas en conjunto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, las puede ir formulando todas, sí. Dentro de esa misma
pregunta, de registro de entrada del mismo número, va
haciéndolas todas.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Perfecto. Pues la siguiente es en relación con la FP dual.
Desde Ciudadanos consideramos que el modelo de FP dual es
un pilar básico entre empleo y formación que aúna formación
y experiencia, un modelo que cuenta ya con una gran
implantación en países como Suiza, Holanda o Alemania, o
incluso aquí en el País Vasco, y que debe ser un elemento y un
valor añadido para la competitividad de las empresas, además
de suponer una captación de talento que necesitamos, y por
ello consideramos fundamental implicar a las empresas en la
formación profesional para permitir esa transformación de
más plazas en modalidad FP dual.

Le preguntamos por ello qué medidas ha puesto en marcha
su conselleria, junto a la Conselleria de Trabajo, para permitir
esta transformación. Sabemos que en el mes de agosto ustedes
publicaron en el BOIB una resolución de subvenciones para
ejecutar este programa; consideramos que hay un porcentaje
muy reducido dedicado a las islas de Menorca y de Ibiza en
comparación con Mallorca, y creemos que estas subvenciones
no son las únicas medidas suficientes para ampliar este
modelo de FP dual.

Otra de las preguntas que le hacíamos también era incluir
titulaciones científicas, tecnológicas, que correspondan a
sectores estratégicos o a nuevos sectores emergentes en
Baleares, como puede ser la formación náutico-pesquera, o
las energías renovables, y que estas se implanten también,
además de en Mallorca, también en Ibiza y en Menorca.

Y creo que ya le he formulado todas las preguntas. Gracias,
conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Endavant.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies. Miri, jo estic d’acord amb vostè, i sé cert
que tota la comissió hi estaria d’acord, que un eix fonamental
des del punt de vista educatiu, social, econòmic, professional,
és donar un suport absolut a la formació professional. La
formació professional crec que històricament, sobretot a
partir de la Llei general d’educació, que hi va haver una
bifurcació entre el BUP i l’FP, ha donat una imatge negativa de
l’FP. Crec que és evident que estam davant un canvi de
plantejament, com a mínim respecte d’aquest govern, i sé cert
que tots els grups parlamentaris estan d’acord a donar suport
i a incentivar cada vegada més la formació professional.

Vostè ho ha dit, nosaltres vàrem fer un pla integral de
formació professional, que a més vull posar en valor que va
ser conjuntament entre la Conselleria de Treball i la
Conselleria d’Educació, que tenim una relació excel·lent en
tots els aspectes, perquè pensam que és un element clau, per
una part, per millorar la productivitat i la competitivitat de
l’economia de les Illes Balears; ho ha dit moltes vegades el Sr.
Antoni Riera, la competitivitat de les Illes Balears és baixa, és
a dir, cada vegada necessitam més treballadors, el producte
interior brut és important però la renda per càpita baixa, i per
tant és evident que tenim una..., per seguir fent una economia
que doni resposta a les necessitats necessitam cada vegada
més treballadors. Per tant, el tema de la competitivitat i de la
productivitat per a nosaltres és clau, una economia que, també
estic d’acord amb vostè, necessita més titulats de formació
professional.

Això no vol dir que vagi en contra de la titulació
d’universitat perquè evidentment també és una titulació
necessària i a les Illes Balears tenim la taxa més baixa
d’estudiants universitaris d’Espanya, això també és una realitat,
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tot i que evidentment de vegades també s’hauria de comptar a
tots els estudiants que hi ha de les Illes Balears a les distintes
comunitats autònomes espanyoles o que estudien a la UOC o
que estudien a la UNED per dir universitats que també capten
estudiants, per tenir una visió global de la taxa d’estudiants
universitaris, però en qualsevol cas, és evident que aquest pla
nostre, que vàrem fer s’compleix, és a dir..., s’acompleix, però
li vull dir una sèrie de matisos.

Per una part, posar FP, ho he dit moltes vegades, cicles
d’FP no és posar ni ESO ni batxillerat, quan fem FP
necessitam centres que tenguin... en fi, la possibilitat de posar
l’equipament, empreses que puguin tenir estudiants en
pràctiques, professionals que puguin fer de professors d’FP i,
per tant..., i estudiants -després li contestaré una sèrie de
coses que vostè ha plantejat, no?-, per tant, per posar FP
necessites un temps, no es pot posar FP com posam un cicle
d’ESO o de batxillerat..., i ja no dic de Primària que és
realment posar aules amb els seus serveis psicopedagògics,
serveis..., l’FP és molt més complexa.

Nosaltres pensam que, a més, hem fet durant aquesta
passada legislatura un procés de millorar la imatge, hem fet
una sèrie d’actes per intentar realment que la imatge de la
formació professional davant les famílies, davant els centres
d’educació, davant el professorat, davant els alumnes sigui una
imatge positiva i les dades demostren que realment la
Formació Professional és útil.

Per tant, deia: competitivitat econòmica, evidentment, un
element de cohesió social perquè de cada vegada més si no
tens titulacions la cohesió social és un problema i després un
element clau de lluita contra l’abandonament escolar
prematur, és a dir, són tota una sèrie d’elements que per a
nosaltres són importants.

Vostè diu que hem arribat..., és a dir, si arribarem als
18.000 estudiants, bé, en aquests moments enguany hi ha més
de 16.000 estudiants matriculats a Formació Professional, és
evident que les xifres no ens han de fer perdre..., en fi, que
realment anam en aquesta direcció. L’important és avançar,
l’important és...,  no sé si arribarem als 18.000 estudiants,
però avançam de forma important i significativa, a més de cada
any hi ha més demanda de Formació Professional.

Evidentment, també en aquest aspecte vostè diu que..., ha
fet referència a l’FP dual, a les Illes Balears tenim un
percentatge baix d’estudiants d’FP dual i això que tenim un
conveni amb la Cambra de Comerç, important, i tenim més
empreses que estudiants. Tenim uns 300 estudiants, és veritat
que després hi ha l’FP dual que ve de treball, no vull entrar en
lFP dual que ve de treball, però nosaltres tenim uns 300
estudiants; hi ha més empreses, més places que estudiants, i
això realment es pot relacionar amb moltes coses, però es pot
relacionar tal vegada amb un mercat de treball, amb el que
significa fer aquest tipus d’FP respecte del que cobres perquè,
és clar, això és remunerat evidentment, no? 

Per tant, nosaltres pensam, i d’això ja n’hem parlat. per
tornar fer una altra campanya amb la Cambra de Comerç que

tenim convenis, etc., per potenciar aquest tipus de formació
professional tot i que creiem que a nivell de tota Espanya cal
una certa... no diré harmonització , sinó que les comunitats
autònomes ens posem d’acord amb el que entenem per FP dual
des del punt de vista de la contractació o subvenció, que a
vegades hi ha diferències significatives entre comunitats
autònomes.

Jo crec que hi ha d’haver flexibilitat perquè la flexibilitat
no és... la uniformitat no és bona, però la flexibilitat és
necessària.

Per tant, creiem que l’FP dual és un bon element per dur a
terme una millor qualificació de la gent, però evidentment a
les Illes Balears tenim més places que persones i hem de fer
una campanya important entre els centres de secundària, pares,
etc., perquè realment valorin l’FP dual.

Vostè ha dit que hem de posar cicles que tenguin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Conseller, vagi acabant.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, ja li contestaré la resposta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Guasp, si vol intervenir de nou, té cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, bueno, comentarle que estoy de acuerdo en que creo
que debemos hacer una campaña para dignificar de nuevo la
formación profesional, bueno, de nuevo no, sino dignificarla
y ponerla a la altura de la educación universitaria, como usted
decía.

Creo que sería una responsabilidad de la administración
también el intentar concienciar en todos los sectores con el
objetivo de desterrar esta mala imagen de la formación
profesional.

Considero que es clave, como ya he dicho, y usted bien lo
ha reconocido, para la competitividad de nuestras empresas y
ganar en productividad sobre todo porque tenemos una de las
tasas más bajas de productividad de toda España porque
nuestros trabajadores no están formados, no reciben la
formación continua que deben recibir ni la especialización
continua. Tenemos un problema, que están casi todos los
trabajadores destinados al sector servicios y construcción y
muchas veces pues como bien dice..., que han abandonado los
estudios y no se han formado, no se han especializado en
ciclos de FP.
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Por tanto, consideramos que para ganar en productividad
y competitividad de nuestras empresas es básica la formación
continua y la formación especializada de nuestros
trabajadores.

En cuanto a la FP dual creemos que no solo se deben dar
esas subvenciones, creo que también bonificaciones para
implicar a más empresas, pero a lo mejor quizá captando
también a los alumnos mediante becas, mediante prácticas...
bueno, creo que debemos hacer un esfuerzo en aumentar el
modelo, ¿no?, la modalidad de FP dual en nuestras islas y
también para apoyar sobre todo la FP dual para personas con
discapacidad, que accedan a un ciclo formativo. Creo que sí
que se están haciendo trabajos, pues con AMADIP que es...,
conozco este proyecto y creo que la FP dual puede ser muy
útil y muy necesaria para los discapacitados de nuestras islas.

Y también sobre todo comentarle el tema de..., al que he
hecho referencia, que en Menorca, en Ibiza, creo que se está
priorizando mucho Mallorca y en Menorca y en Ibiza es
necesario poner en marcha tanto ciclos formativos de FP que
sé que se han puesto, pero la FP dual como he visto  en
subvenciones el porcentaje en esta resolución de agosto de
2019, el porcentaje era entorno a un 8%, 12%, en Ibiza y en
Menorca respectivamente.

Decirle que ya se trató en sesión plenaria, queremos que...
por el Grupo del Partido Popular, pero desde Ciudadanos
también creemos que el proyecto de centro integrado de
formación profesional de hosteleria i turismo de Ciudadela
debe ponerse en marcha, lleva 19 meses parado, no se ha
sacado aun la licitación y bueno, estaba como... creo que
estaba presupuestado para este año, 2 millones de euros. 

Usted ya en sede parlamentaria reconoció que llevaba un
retraso considerable y considero que hacerse fotos está muy
bien, como se hicieron, pero los ciudadanos de Menorca
quieren que esas promesas incumplidas del pacto sean ya una
realidad y se pase de las palabras a los hechos y esa licitación
queremos verla ya pronto en el BOIB.

Y creo que no me dijo nada, conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Sr. Conseller, té la paraula per cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, jo no entraré en debats de fotos, perquè tothom es fa
fotos fins i tot en negatiu i de vegades en positiu. A mi les
fotos no m’agraden molt, però bé, de vegades quan hi ha un
conveni pel qual Ports cedeix a la Conselleria d’Educació un
edifici crec que és bo que se sàpiga perquè, en definitiva, ha
estat un acte de Ports que ha cedit un edifici que no estava en
ús gratis de cara a fer un centre de formació professional, hi
ha un projecte fet, que realment s’acaba d’elaborar i sortirà i,
a més, hi ha els doblers.

És a dir, de vegades vostè jo sé que no té molta...
experiència a l’administració, però el que és evident és que
vostè sap que les administracions de vegades tenen problemes
no perquè no vulguem complir les promeses, les promeses en
política s’han de complir, però nosaltres no diem que no es
faci, hi ha un cert retard i quan hi ha un cert retard de vegades
es pot deure a moltes raons.

Després, aquí a les Illes Balears hem posat en marxa
nosaltres..., vostè deia temes d’energies renovables o  tema
nauticopesquera, tenim evidentment un centre  de
nauticopesquera aquí a Palma, a Maó hi ha un centre integrat
d’FP que té nàutica i es treballa perquè a Alcúdia hi hagi un
centre de nàutica, a Palma hi ha un centre de nàutica a més de
la Conselleria de Treball. El que passa és que cal dir que el
ministeri no tenia fets des de fa... els currículums, els
currículums de posar nota perquè són títols estatals i si no hi
ha títols estatals realment homologats és molt difícil que es
posi en marxa. Energies renovables també es fa a Inca.

Vull dir s implement que nosaltres anam en aquesta
direcció, ho torn a repetir. I de vegades aquests cicles com
energies renovables, que ens demanen les empreses, tenen
pocs alumnes.

I nosaltres amb la Conselleria de Treball hem fet Punts
d’orientació acadèmica professional, POAP, realment per
intentar donar aquesta informació, i la donam; i hem fet
campanyes a la passada legislatura de “Fes-te Pro”, que són
campanyes que s’han fet a Menorca, a Eivissa, a Mallorca un
parell de vegades, etc., per donar a conèixer a l’FP. Hem fet
“BalearSkills”, una competició que són els millors estudiants
d’una branca determinada que són bons professionals en una
competició que es fa a nivell d’Illes Balears i després es fa a
nivell d’Espanya. És a dir, fem promoció, el que passa, ja dic,
de vegades les coses es van consolidant a poc a poc.

Dues coses més, centres de referència nacional. Hi ha dos
centres de referència nacional, el Centre del Mar de Menorca,
en temes de nàutica, i això és important, i després hi ha el de
Son Llebre, que realment és un centre de referència en temes
de servei a la comunitat. És a dir, per tant, aquí hi ha hagut una
feina realment important i significativa en aquest aspecte.
Tenim pensat i treballam amb la Conselleria de Treball per fer
centres integrats d’FP, que és el futur de la formació
professional.

És a dir, en aquests moments hi ha cada vegada més centres
integrats d’FP, és la nostra proposta i realment pensam que en
una sèrie d’anys la consolidació de l’FP a nivell de tota
Espanya jo crec..., de les Illes Balears, perdó, serà una realitat.

Què ens falta molt? Evidentment, però també vull dir, i
amb això acabaré, que on tenim manco realment
professionalització és a hoteleria, i això és un tema que s’ha
d’abordar clarament, per què hi ha tan poca gent que estudia
hoteleria o fins i tot centres que tenen hoteleria, molts
d’hotels en el seu entorn, resulta que no hi ha un nombre
suficient i fins i tot el mes de maig resulta que de vegades se’n
duen al·lots sense la titulació. 
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Per tant, nosaltres pensam que l’FP evidentment...,
nosaltres l’altre dia vàrem presentar un estudi, un treball on es
demostrava un nivell d’inserció d’FP és increïble, un 75%.

També a vostè li vull dir que l’FP de grau superior es pot
homologar algunes assignatures amb títols de la Universitat,
és a dir, hi ha convenis al respecte, fa molts d’anys que hi ha
aquests convenis.

Per tant, estam una mica en la línia de dignificar la
Formació Professional, que els professionals siguin ben
valorats, que les empreses sàpiguen que la cosa va en aquesta
direcció, que els sindicats han de tenir en compte que també
tenir una titulació ha de ser un element a l’hora de fer
convenis a nivell de salaris i de promocions. Aquesta és una
mica la nostra línia.

Nosaltres des que vàrem començar la passada legislatura
hem de fet de l’FP una línia estratègica; què de vegades no
podem, no fem tanta via com volem? Evidentment, però li puc
assegurar que el full de ruta el tenim claríssim i per a
nosaltres l’FP és un element clau de futur perquè ara tenim
cohesió social, tenim millor competitivitat i tenim manco
abandonament escolar. I tenir una situació econòmica amb
gent qualificada és un element clau per guanyar els reptes del
futur. Això ho tenim claríssim des de la Conselleria
d’Educació. 

Pens que la Conselleria d’Educació, Treball, les
administracions, les empreses i els sindicats hem d’anar en la
mateixa direcció de cara a aconseguir una societat com la
nostra, que històricament no ha apostat per l’educació, no ha
apostat per l’educació, tenir una educació de més qualitat.
Aquí hem guanyat, hem tengut molt de turisme, però no hem
tengut de vegades la gent treballadora adequada per donar
resposta a una necessitat d’hoteleria que hi havia des que hi va
haver el bum turístic, és a dir, hem anat sempre per darrera de
les necessitats. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller, gràcies. 

3) Pregunta RGE núm. 4608/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del  G rup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per
revertir la taxa d’abandonament escolar prematur per al
curs 2019-2020.

Per formular la pregunta RGE núm. 4608/19, relativa a
mesures per revertir la taxa d’abandonament escolar
primerenc per al curs 2019-2020, intervé la Sra. Patricia
Guasp i Barrero, autora de la mateixa, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Ciudadanos
consideramos inadmisible que la tasa de abandono escolar de
las Islas Baleares sea la más alta de España con 24,4% de

jóvenes que abandonan su formación de forma temprana. La
media nacional está en torno al 17,9%, estando ya a la cola de
Europa. 

Debe ser una prioridad de este govern reducir el abandono
escolar temprano por debajo de la media de la Unión Europea.
No han puesto solución en los cuatro años que llevan
gobernando, para nosotros esto no es simbólico de ese
progresismo del que ustedes hacen gala.

Ante estas cifras preocupantes y la ineficiencia de las
medidas del Govern de les Illes Balears en la pasada
legislatura, ¿qué medidas para el presente curso escolar 2019-
2020 ha implementado la Conselleria d’Educació, Universitat
i Recerca con el objetivo de revertir la tasa de abandono
escolar temprano en nuestra comunidad?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sí. Bé, vostè toca un tema que jo crec que és un tema
complex, no és un tema de dir baixarem l’abandonament
escolar prematur per decret llei, les coses són molt
complicades. Li posaré un parell de qüestions sobre les quals
voldria reflexionar. A l’any..., a principis de 2000 la taxa
d’abandonament escolar prematur, concepte que vol dir
persones de 18 a 24 anys que no tenen cap títol postobligatori,
diguéssim, o no fan o no segueixen, parl de 18 a 24 anys,
resulta que era d’un 40%, un 40%, actualment és un 24%.

A Espanya a l’any 2014 hi havia un 21,9% d’abandonament
escolar prematur, a les Illes Balears un 32,1%. L’any 19 a
Espanya hi ha un 17,9 i nosaltres un 24,4. És evident que
nosaltres hem baixat una mica més que la mitjana espanyola,
però encara està lluny de la mitjana que a nosaltres ens
agradaria, que és baixar cada vegada més aquest nombre, que
per a nosaltres no és de rebut evidentment.

Però les coses, com repetesc, tenen un procés i li vull
explicar una mica què hem fet des que vàrem començar,
perquè vostè fa afirmacions com si no sabéssim fer res. Miri,
per primera vegada a les Illes Balears, i  m’agradaria que
demanàs a la conselleria un document que va ser un
compromís per acabar amb l’abandonament escolar prematur
que vàrem firmar dic simplement la Conselleria d’Educació,
la Conselleria de Treball, la CAEB, la PIME, la Federació
Hotelera, la Cambra de Comerç, Comissions Obreres i UGT.
És a dir, vàrem fer un compromís per dur a terme un procés de
baixar progressivament el procés d’abandonament escolar
prematur.

Això per a nosaltres era fonamental perquè, torn a repetir,
tenir gent no qualificada és una situació que pot tenir elements
de cara a la productivitat de la qual parlàvem, però de cara a la
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cohesió social, són situacions de risc. La gent del segle XXI
que no tengui com a mínim la titulació de l’ESO la posam en
una situació prou dificultosa per donar resposta als reptes del
segle XXI que són reptes complexos.

Per tant, nosaltres hem tengut clar aquest element i vàrem
fer un compromís en què totes les parts es comprometien a
una sèrie de coses. Jo, torn a repetir, és un document que és
aquí, és un document que per a nosaltres és una guia, no és un
document teòric sinó que és un document amb el qual
realment treballam des del principi. 

Miri, què hem fet, què realment nosaltres volíem fer al
respecte? Primera cosa que hem de fer si volem reduir aquest
abandonament escolar prematur, tenir majors titulars d’ESO
perquè si no tenim majors titulats de l’ESO és evident que serà
difícil que puguin estudiar l’ensenyament obligatori; quines
mesures hem pres per aquí? Per una part, hem incrementat la
gent que titula l’ESO, hem incrementat la gent que titula
l’ESO, fins i tot a la Conselleria de Treball la gent que estudia
educació de persones adultes, l’ESPA, vàrem incentivar amb
una beca ajuda d’uns 3.000 euros si acabaven la titulació de
l’ESPA, perquè la gent que fa ESPA, gent adulta que ja ha
abandonat el sistema escolar, nosaltres la volem recuperar.

Per tant, això han estat dos eixos fonamentals, millorar les
titulacions de la gent que tengui ESO, volem que cada vegada
sigui un percentatge més important; i les dades diuen que anam
en aquesta direcció, perquè si no tenen l’ESO és molt difícil
passar a batxillerat o a formació professional. Per tant, és un
element clau.

Sols una cosa, hem incrementat, i això no vull tornar a
parlar d’aquest tema, hem incrementat de forma significativa
el nombre d’estudiants de formació professional. Vull dir,
hem incrementat, diguem, gairebé jo diria prop de 2.000 el
número d’estudiants de formació professional. Hem fet més
oferta formativa que mai; hem posat centres integrats de
formació professional, estam en aquesta direcció; hem creat
l’Institut d’Ensenyament a Distància de les Illes Balears,
l’IEDIB, que hem passat que dóna cursos o titulacions d’FP i
de batxillerat, hem passat de 700 alumnes el curs passat a uns
1.500 ara, és gent que estudia on line amb una col·laboració
del centre, amb col·laboradors, perquè pensam que és la
fórmula del segle XXI perquè molta gent pugui estudiar des de
ca seva combinant treball i familia i estudis, i és un èxit
increïble, és a dir, això ens ajudarà a tenir cada vegada més
gent titulada d’FP, que tenim famílies, i això és un procés
progressiu. Nosaltres ara tenim uns 1.500, pensam que en una
sèrie d’anys hauríem d’arribar a uns 7.000 estudiants de
l’IEDIB i també ens plantejarem estudiar l’ESPA, també amb
l’institut d’ensenyament a distància, perquè combines, perquè
és una eina on line que és important ara, perquè hi ha molta
gent que per la feina que té, per les circumstàncies familiars,
estudiar des de ca seva aquestes circumstàncies és important.

Per tant, més titulars d’ESO, oferta d’FP i de batxillerat a
través de la l’IEDIB i a través de la Formació Professional
reglada. I després hi va haver una sèrie de compromisos per
part dels sectors de sindicats i empresaris, de cara a millorar,

a incentivar que el fet de tenir una titulació d’FP o de
batxillerat, fos un element clau a l’hora de tenir per una part
millors salaris, millors promocions i millors responsabilitat
amb l’empresa. Aquesta és la qüestió sobre la qual hem
treballat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni Sr. Conseller, vagi acabant.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Per això, he acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perfecte, gràcies. Té la paraula la Sra. Guasp, per cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí gracias, presidenta. Como decía, pues aproximadamente
unos 20.000 jóvenes de Baleares se encontrarían en esta
situación, el 19% mejor dicho de alumnos, ya ni siquiera
llegan a cuarto curso de la ESO. Por eso que decía de la
importancia de tener esa titulación. Y de los que siguen, entre
un 12 y un 13% no aprueba ni siquiera. Nosotros creemos que
todas estas medidas son insuficientes, este compromiso del
que usted habla y el aumentar el número de FP está claro que
es necesario, pero consideramos que la educación tiene que
ser de calidad y consideramos que se pueden poner en marcha
medidas concretas para que se puedan poner en marcha, como
digo, desde su conselleria, para incentivar una mejor
convivencia en las aulas, desarrollar una estrategia integral,
creemos que esto también está relacionado con el abandono
escolar. 

Promover el respecto también y la dignificación del
profesorado; programas sobre todo innovadores de refuerzo
educativo, para fomentar el refuerzo, la diversificación como
alternativas a la repetición y el abandono escolar. Garantizar
la plena inclusión del alumnado, creemos que muchos de estos
alumnos que abandonan no se sienten incluidos en las aulas y
en las escuelas de Baleares. Por eso pedimos apoyo educativo
específico en actividades también extraescolares y en las de
ocio educativo, como centros de verano, colonias y otorgando
como ya hemos pedido desde Ciudadanos, y lo llevamos en el
programa y es sabido, otorgando becas a las familias con
menos recursos, para que puedan tener a sus hijos en estos
centros de verano y colonias.

También es necesario aumentar las becas de estudios y un
plan de refuerzo de las competencias en inglés, matemáticas,
lengua y comprensión lectora, muy importante la comprensión
lectora, con el objetivo de mejorar los resultados de todos los
alumnos en los próximos años. Mejorar la formación y la
selección del profesorado, aumentado los recursos de
docentes, es importante tener los mejores profesores para que
puedan motivar a estos alumnos a que acaben su educación. Y
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miren, son necesarias medidas para mejorar el rendimiento de
nuestros alumnos y que se acredite con los resultados en
diferentes evaluaciones, incluido el test PISA de la OCDE. 

Nosotros consideramos desde Ciudadanos que debemos
promover el talento y garantizar la igualdad de oportunidades
y creemos que es necesario poner todos nuestros esfuerzos en
reducir el abandono escolar de los jóvenes de Baleares.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Jo Sra. Guasp no sé què li he de contestar. És a dir, vostè
ha fet un totum revolutum de totes les coses que es poden fer.
Miri jo no venc aquí... jo venia per parlar d’abandonament
escolar, i m’agradaria que pogués tenir..., tenim un pla d’èxit
educatiu allà on moltes d’aquestes coses les fem; és a dir, és
que diu coses que no ho sé, o no toca de peus a terra o té un
desconeixement real del que es fa a la Conselleria d’Educació.

En fi, jo  no vull realment criticar per criticar, però em
sembla que vostè ha dit una sèrie de coses comunes,
d’afirmacions generals que crec que no tenen res a veure amb
l’abandonament escolar. Per exemple, vostè ha dit que hem de
millorar el tema de..., ha parlat de l’anglès, i jo li vull dir totes
les coses, mesures que hem parlat d’anglès, he dit: el nostre
objectiu per millorar l’abandonament escolar prematur és
millorar l’ensenyança obligatòria. Si no milloram
l’ensenyança de l’ESO, serà molt difícil que la gent pugui fer
FP o realment pugui fer batxillerat. Aquest és el nostre
objectiu i posam tots els instruments perquè això sigui així.

És a dir, totes les mesures que vostè planteja, jo li podria
dir, a veure, Ciudadanos exactament quina política
pressupostària planteja? Perquè totes les mesures que vostè
diu costen doblers, no hi ha res gratis, i en educació és veritat
que no només és un tema de recursos econòmics, faltaria més,
però també moltes coses que vostè ha dit sense recursos no
podem fer res.

Per tant, a mi m’agradaria quan vostès governen, que jo li
podria dir coses que governen a Andalusia, a Madrid, exemples
de retallades reals en educació, però no ho faré, perquè no
som ni a Andalusia ni a Madrid, que realment apliquin les
coses que fan quan governen, que diuen quan governen i crec
que en aquest moment no és aquesta la...

Per tant, jo em referesc... Una darrera reflexió, perquè
sinó podria quedar molt de temps. Miri, a les Illes Balears
l’abandonament escolar prematur té a veure molt també, no
només en temes escolars, en temes de mercat de treball. El
País Basc té un 7% d’abandonament escolar prematur, però té
un model productiu que per entrar en aquest model productiu
necessites d’una gran qualificació. A les Illes Balears tenim un

model productiu que ens ha donat molta riquesa, molt de
benestar, però necessita d’una millora de qualitat i aquesta
millora de qualitat passa entre altres mesures, per tenir gent
qualificada i la gent que és a hoteleria, amb el tipus de
contracte o amb el tipus de sou, no té la qualificació adequada.
Per tant, mentre no entrem en la dinàmica per a realment estar
dins el món dels serveis turístics hi ha una bona qualificació,
serà molt difícil el tema de l’abandonament escolar.
Actualment a un jove, li passes un contracte realment de 800,
900 euros cada mes i això realment és un element que
realment fa que deixi els estudis, que no vulgui estudiar i entri
dins el mercat de treball amb poca qualificació. Aquest és un
problema que tenim, allà on hem de treballar les famílies, les
famílies han d’entendre que el futur del seu fill passa
bàsicament per tenir una bona qualificació en el futur. Passa
que les empreses han d’entendre que si volen ser productives
han de tenir gent qualificada, i els sindicats han d’entendre que
quan fan negociacions de convenis col·lectius, el tema de la
qualificació, el tema dels salaris i la productivitat ha d’estar
lligada al tema de qualificacions.

Per tant, hi ha tot un gran debat. Vostè ha plantejat el tema
de l’abandonament escolar en uns termes que jo no puc
acceptar. És a dir, entenc algunes coses que ha dit, hi estic
d’acord, però algunes coses no és el debat concret de
l’abandonament escolar. Aquí hi ha un compromís on hi ha
administració, empreses i sindicats, que ho estan complint de
forma progressiva, amb lentitud sí, però és que el mercat de
treball que tenim a les Illes Balears és un mercat de treball que
necessita millorar cap a la qualitat, cap a menys precarietat,
cap a més qualificació ... I aquest és un dels elements que
realment hem de treballar. Torn dir, el País Basc un 7%
d’abandonament escolar prematur, un model productiu que
realment la gent necessita qualificació, tothom necessita
qualificació, des del món empresarial, a la gent que fa
màrqueting, la gent que ven un producte, la gent que va pel
món a vendre la seva producció industrial. A les Illes Balears
crec que ens hem d’espavilar i qualificar tot el món turístic del
qual vivim. I quan diuen que realment hi ha d’haver un model
alternatiu, jo dic , d’acord hi ha d’haver un model alternatiu
d’economia, però això tampoc no es fa de la nit al dia. 

Per tant, a mi m’agradaria que tengués aquest document,
que el llegís amb deteniment i veuria totes les mesures, també
el pla d’èxit educatiu que vàrem elaborar, que s’acompleix,
malgrat a les Illes Balears tenim una cosa que Madrid posarà
en qüestió, tenim enguany 2.600 alumnes més en el nostre
sistema escolar. Extremadura en té 1.000 manco, Cantàbria en
té 1.000 manco i nosaltres hem d’escolaritzar en diversitat, en
qualitat, hem de fer Formació Professional amb un
finançament que no és el que toca. I això és quelcom que
també és necessari tenir en compte. A mi m’agradaria, torn
repetir, que tots els grups parlamentaris, grups polítics,
sindicats, estiguéssim tots en la mateixa direcció . I jo li
donaré aquest document, perquè vull que entengui exactament
allò que estam fent a la Conselleria d’Educació.

I vostè m’ha fet un plantejament tan global, tantes coses
que jo no sé per on puc acabar aquest discurs. Jo li donaré
aquest document, treballat amb sindicats, empresaris, cambres
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de comerç, Treball i Educació, perquè pensam que és una línia
per intentar baixar de forma clara l’abandonament escolar
prematur, que és una xacra si realment no se lleva. Nosaltres
tenim una perspectiva d’un 20% d’abandonament escolar
prematur i esperam que d’aquí un parell d’anys ho podem
aconseguir. És suficient? Clar que no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

4) Pregunta RG E núm. 6106/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a preu mitjà del menú
dels menjadors escolars de les Illes Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 6106/19, relativa a
preu mitjà del menú dels menjadors escolars de les Illes
Balears, intervé la Sra. Patricia Guasp i Barrero, autora de la
mateixa, per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. El pasado jueves en esta comisión
parlamentaria el Grupo Parlamentario Popular presentó una
PNL, una proposición no de ley, en el mismo sentido de mi
pregunta, y esta misma PNL tuvo un empate y se va a debatir...
no a debatir, perdón, se va a votar en pleno, porque no obtuvo
aquí el consenso y el apoyo necesario, hubo un empate
técnico, pero bueno, ya que le tenemos aquí, conseller, sí que
me gustaría saber qué medidas concretas va a adoptar la
conselleria, si es que va a adoptar alguna, sobre el precio
medio del menú de los centros escolares, que, como saben
salió por la FAPA, la Federación de padres y madres de
alumnos, aseguraron... constataron que es el precio más alto
de toda España, de la media española.

Nosotros no pedimos que sea como en Canarias, que sean
3 euros; nosotros sabemos que los costes en las Islas
Baleares, los precios son más altos, quizá debido a la
insularidad aquí y los recortes..., y lo que pedimos es que se
garantice siempre la calidad de los menús y que esté
garantizado por la conselleria, pero sí que les pedimos, y
pedíamos en esta proposición no de ley que presentaba el
Grupo Popular, que se tuvieran en cuenta alguna bonificación,
y más también para los padres que tienen más de un alumno en
el colegio, que consideramos que 6 euros..., más de 6 euros,
6,5 euros de media, es un precio que no todos los padres
pueden asumir al mes, como constata la Confederación
española de asociaciones de padres y madres. Creemos que
debemos asegurar unos precios más asequibles para las
familias, que con motivo además también del trabajo y de la
conciliación no tienen la oportunidad de poder..., de no tener
a sus hijos en el comedor al mediodía, y por tanto les
solicitamos que si va a tomar alguna medida la conselleria.

Quiero destacarle también, como comenté en la comisión
del pasado jueves, que hubo un aumento muy considerable en
2018; el incremento fue del 11% en el valor medio de los
menús, en 2018 respecto a 2017. Ahí es donde vemos el

mayor aumento y por eso, ya que contamos hoy con su
presencia, si nos puede explicar a qué se debe, y sobre todo
pedirle que nos garantice.

Y bueno, aprovecho el tiempo que me queda. Usted me
acusaba de no tocar con los pies en la tierra, y me acusa a la
vez también de tener un desconocimiento enorme de la
administración. Ya le puedo asegurar que no es cierto, y es un
poco contradictorio; si no tengo los pies en la tierra o no
conozco la administración es porque llevo cuatro años en la
empresa privada, antes sí que estuve en la administración y
conozco bien también el derecho administrativo, y ya sabemos
que no les gusta que hagamos nuestra labor de oposición, lo
hemos visto ya estos últimos meses en varias ocasiones.

Yo he sido muy respetuosa aquí, usted no lo ha sido tanto
con sus afirmaciones, y bueno, soy yo la que vengo aquí a
ejercer mi derecho de oposición y de control a su gobierno,
y el que debe buscar recursos económicos e ingresos para
mejorar la educación de los niños y jóvenes de Baleares son
ustedes, que están en el Gobierno, y no nosotros, que estamos
en la oposición.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el Sr. Conseller per cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Jo exercesc igual que vostè
la llibertat d’expressió, i evidentment tenc dret a dir el que
pens quan vostè fa algunes afirmacions que jo consider que no
tenen res a veure amb la realitat, però jo la respect, sempre la
respectaré, faltaria més, però no estic d’acord amb el seu
plantejament; és una crítica política, no és una crítica
personal, que li faig; vull dir que sé separar el blat de la palla,
jo dic simplement el que li he dit. Jo personalment la respect
i políticament la respectaré sempre, però si diu algunes coses,
algunes afirmacions en parlar d’abandonament escolar,
mesclant un totum revolutum, tenc dret a dir el que pens, la
llibertat d’expressió.

Vostè té dret a controlar, és clar que m’ha de controlar,
faltaria més que no m’hagués de controlar, però jo també m’he
de defensar, i em defens d’acord amb el que jo pens sobre el
que vostè ha plantejat, simplement això. Per tant, cap tipus de
problema.

Miri, jo en el tema de menjadors escolars li puc dir que tot
el que dit sobre els preus ho he vist damunt els diaris, l’estudi,
no l’he vist mai; l’estudi sobre preu no l’he vist mai. I
m’agradaria saber com s’ha fet aquest estudi? Quins indicadors
han utilitzat? Tenen en compte realment el preu dels
monitors? Perquè una cosa és el preu del menjar i l’altra és el
preu amb monitors, i això són coses que hem de veure. Per
tant, no pos en qüestió  el que ha sortit en els mitjans de
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comunicació, no ho pos en qüestió, dic simplement que no he
vist l’estudi. M’agradaria saber la metodologia que han emprat
per fer aquest tipus d’estudi, és un estudi de tota Espanya,
m’agradaria saber quina mostra han fet, com ho han fet, perquè
a partir d’aquí jo puc respondre o no respondre, però el que jo
tenc d’informació la tenc dels mitjans de comunicació, no he
pogut accedir a la informació completa que em digui com s’ha
fet, quina metodologia, quina mostra, els indicadors que han
utilitzat, etc. Perquè del contrari és una afirmació que s’agafa
aquesta notícia i es fa una PNL o es fan preguntes a veure què
farà el Govern per abaixar aquest tipus de preu.

Primera part: els preus són diferents en funció del nombre
de nins.

Segona cosa: els menjadors es liciten, es liciten, s’han de
licitar, i els preus que tenim són molt ajustats, per al guany
que han de tenir les empreses, són preus molt ajustats; li puc
assegurar que he parlat amb directors, amb directores, sobre
els preus i diuen que són súper ajustats, i hem de posar un
nombre de monitors que sol oscil·lar en 2 euros, normalment,
per dia, perquè si el menjar posa uns 4 euros els monitors són
2 euros; parl d’una mitjana, evidentment. Però a mi
m’agradaria saber, quan fan aquests estudis, si inclouen o no
inclouen el preu de monitors; jo no ho sé. Per tant m’agradaria
saber tota aquesta informació, si vostè té aquest estudi
m’agradaria tenir-lo per fer un estudi de comparació respecte
d’això.

Vostè ho ha dit, a les Illes Balears tenim un cost de la vida
molt important, tenim un cost de la vida tan important que en
tots els productes tenim..., en fi, vostè ho sap, el preu de
l’habitatge, el preu del cost de la vida, en fi, quantitat de coses
que són més cares, no només el preu del menjador escolar, i
li diré que el preu del menjador escolar no és dels més cars.

Què hem fet nosaltres? És que ho hem fet des del primer
moment, una cosa que hem fet que no hi havia: hem posat 25
menjadors nous a les Illes Balears des que vàrem (...), 25
menjadors nous a les Illes Balears! Parlam d’una quantitat
significativa, i posar un menjador escolar no és tan fàcil: hi ha
d’haver l’espai, hi ha d’haver les condicions, s’ha de licitar,
e tc. Hem posat 25 menjadors escolars nous, i això és una
ajuda per conciliar la vida familiar i laboral de la gent que
molta gent no té, i per tant hem posat 25 centres més amb
menjador escolar.

Quan nosaltres vàrem començar, escolti, sap quina era la
quantitat que es donava per a ajuda escolar? Ho he repetit:
800.000 euros. Això eren els doblers que hi havia a la
Conselleria d’Educació per... Sap quina és la quantitat que ara
tenim? 3.500.000. Sap quants d’alumnes se’n beneficiaven
abans? Uns 1.500. Sap quants se’n beneficien ara? Més de
4.000. Sap quin nombre de nins només rebien doblers? Els de
la pública; sap que ara són els de la pública i la concertada?
Nosaltres ho hem fet, aquest que atacava la concertada. Sap
que enguany s’ha fet una convocatòria d’ajuts per a nins de 0
a 3 tant de pública com de la privada? Idò ho hem fet nosaltres.

Per tant nosaltres intentam ajudar aquelles famílies perquè
quan es donen ajuts es fan en funció d’indicadors
socioeconomics i, per tant, ho hem fet, fins i tot en vàrem
posar en marxa amb fons d’emergència social a les escoles
perquè ajudassin aquelles famílies que tenien problemes per
posar el menjador o per fer viatges d’estudis o per fer
excursions o per comprar material didàctic i llibres.

Això és el que hem fet, és a dir, nosaltres tenim un
plantejament d’autèntica igualtat d’oportunitats; és a dir,
nosaltres les retallades no les farem sobre les persones, no
farem retallades. El pressupost de l’any 2020 en temes
d’educació..., -no rigui, ja ho veurà quina sorpresa se’n durà!-,
és a dir..., ja veurà com realment les partides de menjador
seguiran, seguiran.

Per tant, això és el que hem fet nosaltres, intentar arribar
a més gent amb unes condicions sociofamiliars importants
perquè és el nostre objectiu, aquest és el nostre objectiu, més
menjadors, més ajudes, més doblers, més nivells educatius,
pública i concertada i 0-3.

Això és intentar ajudar realment que les famílies amb
dificultats puguin accedir a un menjar que a més està controlat
des del punt de vista dietètic, etc., vull dir, no es cregui vostè
que aquests menjadors no es controlen, es controlen i molt
perquè realment està en perill la salut..., bé, en perill, perdona,
si no es controlen hi pot haver perills importants per als
infants i a més ara cada vegada és més complex per la quantitat
de gent que té un problema d’alimentació, etc., que s’ha de
pensar de forma important i significativa. Hi ha hagut casos
realment sagnants que hi ha hagut casos..., en fi, lamentables
en aquest sentit. 

Vull dir que aquesta ha estat la nostra política, una política
que va a ajudar a les persones amb més necessitats perquè
pensam que aquesta és el nostre objectiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Ponía en duda los datos que habían
aparecido en prensa, yo le puedo decir que eran de la
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado y, bueno, estaban bastante desarrollados los
precios de otras comunidades autónomas y la media de
Baleares.

Estamos de acuerdo en que la calidad de los menús en los
comedores escolares a cargo de la comunidad autónoma
deben de estar completamente garantizados y es lo primero
que se debe primar, desde luego, tanto la calidad como lo que
decía de asegurar que los alumnos con intolerancias y alergias
alimentarias reciban un menú adecuado y adaptado a sus
necesidades en el comedor escolar de su centro.
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Por supuesto también estamos a favor de que se utilicen
alimentos de proximidad de nuestro campo y nutritivos en las
escuelas, pero ello no se contradice con que consideremos
que el precio debería... o deberían darse ayudas
complementarias para que muchas familias puedan hacer
frente a este pago de comedor de sus hijos.

Supongo que votaremos esta PNL en sesión plenaria y nada
más, gracias, conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. En torn de contrarèplica el Sr.
Conseller té un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Guasp. No me malinterpreti, no he dit
que l’estudi estigués mal fet, he dit que no he vist l’estudi, a
veure si..., són dues coses distintes, jo no he vist l’estudi, he
vist els titulars dels diaris i no he pogut tenir accés a l’estudi,
és l’únic que he dit. No interpreti que jo hagi dit que està fet
malament. He dit: jo no tenc dades de com s’ha fet aquest
estudi, quina mostra han triat, quina metodologia, com ho han
fet, han separat el que costa un menjador del que costa amb el
monitor o no? Com ho han fet, això és l’únic que deman; com
han triat els centres, és l’únic que deman. Jo no pos en
qüestió..., per favor, no posi en la meva boca el que jo no he
dit.

He dit que jo no conec l’estudi i  m’agradaria conèixer
l’estudi complet perquè si no tenc l’estudi complet a mi em
resulta difícil prendre decisions, que, a més, he dit que
prendre decisions n’hem pres. Jo crec que les dades que li he
donat són contundents, són contundents. 

Aquesta legislatura evidentment que ha estat legislatura
que realment hem tengut una situació econòmica favorable, ho
sé, però també l’esquerra ha de ser capaç de governar en
situacions complicades. A nosaltres no ens fa por això i serem
capaços d’intentar combinar el rigor amb la necessitat i les
demanes socials, ho veurà, Sr. Fuster, no es preocupi, ho
veurà, és a dir, jo sé que està neguitós i tot això, però vull dir
en aquest aspecte que nosaltres intentarem seguir en aquesta
direcció política que és la direcció que nosaltres volem.

És a dir, nosaltres hem fet una política educativa no només
de serveis, hem creat les ajudes de reutilització de llibres que
va a les classes socials amb problemes, les famílies que tenen
problemes. Tot això..., hem posat més professors que mai per
a l’atenció a la diversitat, és a dir... Aquesta és la realitat, la
política educativa no es pot segmentar, és global. Si hem posat
1.500 professors amb més de (...) professors d’atenció a la
diversitat és també per a aquells nins amb problemes concrets
i també hem combinat i acords amb l’escola concertada. 

De vegades vostès pensen que nosaltres anam en contra de
la concertada, no hi anam. Sap qui va crear l’escola
concertada? El PSOE, el Sr. Maravall, un dels millors

ministres d’Educació que ha tengut Espanya, malgrat el cojo
manteca, i va aprovar la LODE, una de lleis més interessants
que s’han fet en aquest país i, per tant, l’escola concertada...,
hem concertat fins i tot els menjadors escolars per als nins
que tenen problemes perquè no tots els nins que van a la
concertada són nins de classe mitjana o classes altes, sinó que
n’hi ha de tot tipus i aquests també tenen ajuts.

Per tant, hem tingut una visió d’Estat, una visió
institucional, una visió per a tots els sectors, no ho va fer el
partit Popular, ajudar els nins de l’escola concertada, ho ha fet
el govern d’esquerres. Ho dic simplement..., -no, perquè la
realitat..., jo sé que li sap greu, però ha estat una realitat
concreta.

Per tant..., -mana?, que sí, que sí... Per tant, en aquest
aspecte és evident que nosaltres tenim clar que hem d’intentar
posar la política d’igualtat d’oportunitats. Nosaltres creiem en
l’equitat educativa, en la política d’igualtat d’oportunitats, però
per a la igualtat d’oportunitats hem de posar les condicions
perquè això sigui així.

I aquesta és la nostra política i jo... torn repetir, no pos en
qüestió l’estudi, no posi en la meva boca..., dic: no conec
l’estudi i m’agradaria conèixer-lo perquè si el conegués podria
rebatre aquest estudi, només sé els titulars dels diaris i jo pens
que amb els titulars em resulta difícil.

I aquesta és una pregunta que em va fer la Sra. Núria Riera,
ara en comissió vostè me la fa, una PNL, bé, crec que
m’agradaria, Sra. Guasp, que miri el que passa a Andalusia, a
Jaén, 34 centres durant dos mesos es quedaran sense menjador
escolar gràcies a la gran gestió que estan vostès..., i el seus
consellers, el conseller de Ciudadanos, eh?, el conseller de
Ciudadanos.

Dic això perquè evidentment la realitat és la realitat. Jo li
he donat dades reals. Allò d’Andalusia agafi-ho com a una
anècdota, però és real, eh?, 34 centres sense menjador escolar
durant més de dos mesos per una gestió fantàstica que ha fet
el conseller d’Educació de la Junta d’Andalusia de VOX,
Ciudadanos i Partit Popular, però el seu conseller és de
Ciudadanos, eh?, no és seu, és de Ciudadanos.

Vull dir que..., vull dir en aquest aspecte que estic
convençut que el que s’ha fet és millorable, és clar que és
millorable. És clar que és millorable, faltaria més que no fos
millorable. 

Ho torn repetir: m’agradaria tenir l’estudi per veure si
podem prendre decisions per anar millorant les coses.

Quan estan licitant, hem de licitar d’acord amb unes
coordenades determinades i si no la gent no es presenta, les
empreses han de tenir beneficis. Si no hi ha beneficis les... no
es presenten i les nostres ajudes van a ajudar les famílies no
les empreses, a les famílies i aquesta és la nostra realitat.

Per tant, estic content que..., sé cert que en aquest tema
ens podrem entendre i esper que quan hi hagi els pressuposts
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m’agradaria veure quines esmenes presentaran vostès perquè
de vegades quan vostès presentaven esmenes a la passada
legislatura agafaven doblers del que és el deute financer, la
qual cosa demostra un nivell de rigor important.

Sí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és igual..., això és la realitat. Bé, després ja en parlarem, Sr.
Fuster.

Bé, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat el debat volem
agrair la presència del Sr. Conseller.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
bones tardes i gràcies per la seva assistència.
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