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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, bona tarda, presidenta. Miquel Ensenyat substitueix
Joan Mas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 8271 i 8362/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8271/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de places a la residència universitària.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8271/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’ampliació de places a la residència universitària.

Per a la seva defensa i 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, bona tarda a tots, companys
diputats i diputades d’aquesta comissió. Nosaltres des del
Grup Parlamentari Popular vàrem presentar aquesta iniciativa
de la mà dels joves universitaris, i no universitaris, en general,
dels joves de Noves Generacions del Partit Popular, que ens
varen transmetre aquesta preocupació de sobres coneguda per
tots, i és el fet que la residència universitària de les Illes
Balears no té places suficients per fer front a la demanda de
joves que volen estudiar. 

Fa un parell d’anys que saben vostès que hi ha llista
d’espera; per exemple el curs passat hi havia 174 estudiants
que varen quedar en llista d’espera; i en el curs actual, almanco
a principi de curs, quan nosaltres vàrem presentar aquesta
proposició, hi havia 218 estudiants en llista d’espera. El total
de places ocupades són 97. Per tant, és evident que hi ha molta
diferència entre la gent que demana una plaça a la residència
per venir a estudiar a Palma i la gent que realment aconsegueix
aquesta plaça, és evident que hi ha una disparitat i que hi ha una
manca important de noves places.

Saben vostès també que va acudir la secretària autonòmica,
fa un parell de mesos, a petició del Partit Popular per
comprovar la seva idoneïtat, conforme a la Llei de bon govern,
i tot i que no va saber realment el nombre de places que
faltaven sí va donar la informació que era conseqüent i que
tenia constància que hi havia aquesta mancança i que estaven
fent feina per intentar solucionar-la, però no obstant això no

ens va donar ni cap data concreta, ni cap solució concreta, ni
es va comprometre a cap full de ruta concret.

És per això que presentam aquesta iniciativa. Com els deia
són els joves de Noves Generacions del Partit Popular que ens
han donat trasllat d’aquesta petició, i a més ens ha fet pensar
també que tenim una comunitat autònoma en què la taxa
d’abandonament escolar és molt elevada, la taxa
d’abandonament universitari és molt elevada i de les més
elevades a nivell nacional, som la comunitat on més joves se’n
van a estudiar a fora, com la comunitat o de les comunitats on
més joves abandonen els estudis en el primer curs de carrera,
i fins i tot que canvien de carrera, perquè no tenen clar ni
l’itinerari que volen fer ni tampoc la trajectòria professional
que podran tenir després. 

Per tant és important que si ja hi ha unes dificultats per als
estudis postobligatoris almanco tot allò que és l’oferta
complementària que envolta aquests estudis estiguin el més
cobertes possible. Per això nosaltres presentam aquesta
proposta d’instar e l Govern de les Illes Balears a donar una
solució de forma urgent, i deim de forma urgent pel que deia,
perquè ja fa un parell d’anys que hi ha aquesta mancança, i que
s’ampliï el nombre de places de la residència, evidentment
mitjançant la construcció d’una seu complementària, d’un
apartat complementari a aquesta residència, que doni cabuda
a més places de les 97 que els deia que hi ha enguany, i que a
més aquesta solució es faci abans que finalitzi aquest curs ja
que fa un parell d’anys que estam en aquesta situació.

I en segon lloc, a més, que per als joves que han quedat
durant aquest any en llista d’espera, que era una cosa previsible
perquè ja l’han passat hi havien quedat, que han hagut d’anar a
llogar un pis amb les dificultats d’habitatge que hi ha a les
Balears, que han d’anar potser a estudiar a un altre lloc o han
hagut de deixar els seus estudis evidentment per no pagar
aquesta residència, que se’ls doni qualque tipus de
compensació establint diferents tipus d’ajudes o de vies que
es podrien triar per part del Govern, com seria per exemple
fer convenis amb aquelles institucions, entitats o associacions
que puguin tenir pisos o allotjaments a disposició de la
Universitat per poder-los conveniar, o bé fent una línia
d’ajudes per subvencionar aquelles places d’habitatge, aquests
lloguers que, com hem dit, són dels més alts d’Espanya a la
nostra comunitat, per a tota la ciutadania en general i, per tant,
amb gran dificultat per al seu abast als joves de les nostres
illes que volen estudiar.

Aquesta és la nostra proposta. Pensam que és una proposta
positiva del Partit Popular, fàcilment assequible i acceptable
pels grups parlamentaris, i demanam per tant el seu suport
perquè pugui anar endavant.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Els grups parlamentaris  Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca i El Pi Proposta per les
Illes Balears han presentat les esmenes RGE núm. 3749/20 i
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3550/20. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Fernández, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Bona tarda, moltes gràcies, presidenta. Quin és el
problema amb la residència universitària? El problema
evidentment és que les infraestructures que tenim ara mateix
són insuficients per donar resposta a la demanda, per
increment de nombre d’estudiants universitaris i per altres
raons, com pot ser també la situació molt complexa de l’accés
a l’habitatge sobretot per un col·lectiu vulnerable, en aquest
sentit, com són els joves, i per tant estam totalment d’acord
amb l’esperit d’aquesta iniciativa. Hi ha un problema al qual
s’ha de donar una solució política i així ho hem reiterat en
nombroses ocasions. Pensam que la solució ha de passar per
la construcció d’una nova residència que ampliï les places que
actualment estan en disposició.

És una problemàtica, com ja la companya del Partit
Popular deia, és una problemàtica relativament recent que
venim identificant els darrers anys. Si no ens equivocam va ser
el curs 2016 on ja s’aconsegueix un 100% d’ocupació de les
places dotades i per tant comença a pujar aquesta llista
d’espera incrementant-se fins al dia d’avui, alhora que també
s’ha de dir que en aquest parlament s’han augmentat en nombre
i en quantia les beques d’allotjament per a aquesta residència
universitària.

Així i tot discrepam d’algunes parts dels punts, sobretot
del segon punt, perquè encara que estam d’acord a donar
solucions per de qualque manera compensar i..., sí, compensar
l’impacte econòmic que suposa i que suposarà fins que no se
solucioni el problema per als estudiants que no tenguin accés
a aquestes places universitàries, creiem que no ens pertoca
entrar en solucions tan concretes perquè per ventura n’hi ha
algunes de més eficients, per posar un exemple: quan parlam
d’ajudes al lloguer, bé, actualment ja existeixen ajudes als
lloguers per part de la Conselleria d’Habitatge, en particular
per als col·lectius joves. Pel que fa al punt segon també, bé,
hem presentat una esmena, perdonin, en la qual el que
demanam al Govern de les Illes Balears és que cerqui
solucions, també urgents, per poder compensar l’impacte
econòmic que ha suposat aquesta manca de places.

I pel que fa al primer punt estam d’acord, únicament fem
una sèrie de matisos que crec que, bé, de qualque manera
complementen i beneficien la proposta. En particular el que
afegim és que el Govern de les Illes Balears treballi de manera
conjunta, com és evident, amb la Universitat de les Illes
Balears, i amb l’Ajuntament de Palma, perquè a més de la
construcció d’una seu complementària o d’una nova residència
directament al campus de la UIB trobam que també hi ha altres
vies d’aprofitament d’infraestructures turístiques i de
titularitat municipal que es podrien aprofitar per tal de
convertir la ciutat de Palma, com hem dit moltes vegades, en
una ciutat universitària i aprofitar aquestes infraestructures per
també donar resposta. I totalment d’acord amb el terme urgent;

de fet hem posat “el més urgent possible”, perquè és cert que
és una situació que arrossegam des de fa temps. 

A l’esmena que hem presentat, això sí, no hem incorporat
les darreres paraules, que és el termini de temps que indicava
la proposta original, perquè deia abans “del curs 2020-2021",
perquè entenem que evidentment tenir, com diem, la
construcció d’una nova seu complementària abans de setembre
d’enguany lògicament no és possible, i crec que podem arribar
a un consens en aquest sentit, almanco pel que respecta a
aquest punt, mitjançant l’esmena que hem presentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotras también sabemos las
ventajas de la residencia, conocemos además que en estos
tiempos, los de alquileres imposibles, es fundamental que
Baleares tenga una residencia universitaria barata que acoja a
quienes estudian en las Islas y además que no tenga una lista de
espera porque haya espacio suficiente como para alojar a
cuanto más mejor alumnado.

Queremos también una nueva residencia, igual que las
Juventudes del Partido Popular, para que estudiar en las Islas
Baleares sea fácil y barato, no sólo es una reivindicación suya
sino también es de todas las..., supongo que las juventudes de
todos los partidos que están aquí quieren una residencia. Es
una reivindicación que además desde la UIB nos han hecho
llegar, es una reivindicación que la tienen muy presente y que
está muy viva y sin ir más lejos en la apertura de curso estando
allí presentes todos los cargos políticos nos lo hicieron saber.

Personalmente, como diputada por Ibiza, me preocupa
especialmente este tema porque la insularidad nos perjudica
a nosotros aun más y el acceso a la Universidad de las Islas
Baleares se hace mucho más difícil para quienes vivimos fuera
de Mallorca. En ese sentido, nuestra política se basa en
alcanzar la igualdad de oportunidades entre la gente joven de
Baleares, pero estaremos, eso sí, pendientes de que la igualdad
de oportunidades sea equitativa sobre todo teniendo en cuenta
que la gente de Ibiza, Menorca y Formentera deberán de tener
-y ya lo hemos dicho en varias ocasiones- un trato preferente
en el acceso a esta universidad.

Entendemos que.... -a esta residencia. Entendemos que una
nueva residencia es una demanda. Entendemos que existe una
lista de espera amplia y que debe plantearse de manera
obligatoria hacer una nueva residencia, está en los... bueno,
pues... está por verse, hay que hacer un proyecto previo, pero
bueno, en este sentido la iniciativa del Partido Popular pues
nos parece evidentemente adecuada, nosotras también la
tenemos presente y está en nuestra hoja de ruta conseguir
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terminar esta legislatura por lo menos con un proyecto, con
algo más avanzado en cuanto a una nueva residencia.

Hemos propuesto estas enmiendas que simplemente la
primera establece un punto de coordinación para empezar a
ahondar en este tema. Evidentemente el plazo que establece es
imposible de todas, todas, por mucha intención que haya es
una locura que antes del curso 2020-2021 se haya hecho ya,
se haya construido una nueva residencia. Ojalá, pero sabemos
todas las cosas que conlleva todo eso y es muchísimo trabajo
burocrático... Vamos, quien haya estado dentro de una
institución y de una administración conoce perfectamente que
en ese plazo no se puede hacer una nueva residencia.

Y bueno, pues respecto a la segunda enmienda, nosotros lo
que planteamos es que se busquen soluciones a los problemas
con determinadas ayudas, normalmente son económicas o de
cualquier otra iniciativa que se considere que vaya encaminada
a compensar el impacto económico, porque siempre va a ser
económico, que les haya supuesto no encontrar plaza.

Y en ese sentido esperamos que acepten nuestras
enmiendas y nada más.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts, endavant.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Breument, per
complementar les intervencions dels proposants d’aquestes
esmenes que m’han precedit. 

Crec que tots som conscients de la problemàtica que hi ha
a dia d’avui entorn de la residència universitària de la
Universitat de les Illes Balears, que afecta evidentment
aquesta insularitat, però també dins Mallorca afecta el
problema de mobilitat que tenen certs estudiants, sobretot a la
part forana de Mallorca que també fan ús d’aquesta residència
que no hem de deixar de banda tampoc, crec que hem de
pensar en ells. 

Crec que és un tema que no només preocupa, sinó que
ocupa també la Universitat de les Illes Balears. Em consta que
han cercat alternatives, fins i tot el lloguer d’immobles que
fossin propers a l’escola... tant a la Universitat com fins i tot
a Son Espases per a la part de la Facultat de Medecina. Crec
que fins i tot hi ha hagut intents de llogar espais a La Real. Per
tant, en tot cas, crec que és un tema que està damunt la taula i
que, com deia abans, ocupa i preocupa.

I per això mateix és que presentam aquestes esmenes.
Entenem que hi ha d’haver una coordinació entre l’Ajuntament
de Palma i la Universitat de les Illes Balears i també el Govern
de les Illes Balears.

El segon fa referència a terminis, tant de bo un edifici
pogués estar edificat de dia d’avui a abans que comenci el curs
que ve, però per ventura a l’hora d’inaugurar l’edifici fallarien
prou de coses. Per tant, crec que literalment és impossible
acomplir aquests terminis.

Per tant, crec que en vista que tots coincidim que aquesta
problemàtica es produeix, és a dir, aquesta pressió, aquestes
dificultats a un accés a l’habitatge dins la ciutat de Palma o
aquest encariment suposa evidentment una major demanda de
la residència universitària, cosa que fa anys no es produïa
perquè tal volta els alumnes s’estimaven més entre un parell
llogar un pis, ara no ho poden fer pels preus i per la manca
d’habitatge que és evident. Per tant, evidentment s’ha de donar
solució a partir de la residència universitària.

Per tant, vist que tots hi estam d’acord jo instaria el
proposant que acceptassin aquestes esmenes i sortís d’aquí un
acord per unanimitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té la
paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts, endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els diputats que m’han precedit
han explicat més o manco el motiu d’aquestes esmenes.
Nosaltres pensam que, simplement, tot i que m’encanta la
proposta o ens encanta la proposta que ha fet el Partit Popular,
pensam que amb aquestes esmenes la realitat pot ser més
propera, és a dir, pensam que fan que les polítiques siguin més
realistes, més possibilistes i sobretot més factibles,
efectivament, coincidim que en sis mesos no es construeix
una residència.

Nosaltres hi creiem com hi creu la resta de diputats i de
diputades. Vull recordar que als pressuposts d’enguany vàrem
presentar una esmena de 100.000 euros destinada a posar la
primera pedra almanco a aquesta residència, que era augmentar
la partida destinada a la Universitat per tal de redactar el
projecte d’una residència d’estudiants.

Pensam, per tant, que bé, que hem d’estar al camí i que ens
hem de posar fil a l’agulla com més aviat millor, però també
entenem que enguany no pot estar construïda aquesta
residència i ens és igual si la fa el Govern, e l Govern amb
l’ajuntament i amb les institucions que pertoqui, pensam, però,
que efectivament és un fet imprescindible i si no s’ha de
compensar amb les despeses que suposa el fet de traslladar-se
per estudiar a la nostra universitat.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp,
per un temps de cinc minuts, endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Por supuesto desde nuestro grupo
parlamentario vamos a dar apoyo a la proposición que hoy nos
trae el Grupo Popular, va en la línea de todas las iniciativas
que mi grupo parlamentario ha traído a esta comisión o  a
preguntas al conseller de Educación Martí March. Por tanto,
votaremos a favor.

Creemos que también va en la línea de garantizar la
igualdad de oportunidades de nuestros jóvenes de todas las
islas. Por tanto, ahí va a ir nuestro apoyo.

También, como ha dicho El Pi, nosotros desde Ciudadanos
registramos una enmienda a los presupuestos generales de la
CAIB en la que pedíamos el aumento de la partida y destinar
una partida concreta para licitar un proyecto para que viera ya
la luz esta residencia, pero fue rechazada por esta comisión y
también por el Pleno.

El conseller en su comparecencia al inicio de la legislatura
en esta misma comisión se comprometió a darle solución,
pero no nos trajo ni un convenio ni un proyecto concreto
alguno. Nos habló de la posibilitad de construir una residencia
en Palma y no en el campus de la UIB, incluso también nos
habló de la posibilidad de habilitar un edificio del
Ayuntamiento de Palma.

Mi grupo en esta comparecencia le pidió que en las
siguientes comisiones nos gustaría ya que compareciese para
informarnos de estos avances, de estas negociaciones con el
ayuntamiento y que nos trajera a la mayor brevedad posible un
proyecto o un convenio concreto.

Como ya le hemos manifestado al Sr. Martí March, tanto
en esta comisión como en el Pleno, nos preocupa la situación
actual de falta de plazas de la residencia porque como saben -y
ya se ha explicado aquí- este año más de 200 alumnos de
nuestras islas no han podido venir a la Universidad porque se
han quedado sin plaza de residencia en la actual UIB y, por
tanto, están en lista de espera.

Lo hemos puesto de manifiesto también como el Grupo
Popular en varias ocasiones, esta denuncia, y los datos, pues
son bastante alarmantes: en Baleares tenemos 7 habitaciones
por cada 1.000 alumnos, cuando en el resto de España oscilan
entre 13 e incluso hasta llegar a 129 habitaciones de
residencia por cada 1.000 alumnos, y aquí solamente 7 por
cada 1.000.

Por ello y ante también la alarma habitacional y de vivienda
que existe en la Islas Baleares sobre todo pues... en lo que es
la ciudad de Palma, pues creemos que es urgente poner una
solución y es necesario instar al Govern de les Illes Balears a

que dé una solución urgente de falta de plazas universitarias
como la que hoy nos trae esta proposición no de ley a la que
vamos a apoyar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara seria el torn del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares i a continuació del Grup
Mixt, però com que no hi ha cap diputat, procedeix ara a la
suspensió de la sessió per un temps de deu minuts. Per això
deman si..., podem continuar. D’acord.

Ara seria el torn del grup proposant per fixar posició i
assenyalar si accepta les esmenes per un temps de cinc
minuts. Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular agraïm les aportacions fetes pels grups
que donen suport al Govern de la Sra. Armengol, els quatre
grups ja presenten junts les esmenes, però realment no acabam
de veure la necessitat de les millores que es suposa que
presenten com a modificació. 

Quant al primer punt, fan referència que es faci feina
conjuntament amb la Universitat i l’Ajuntament de Palma. És
una evidència que si evidentment hem de fer una residència o
ampliar una residència per a la Universitat, s’haurà de fer feina
conjuntament amb la Universitat i, a més, si aquesta està
instal·lada dins el terme municipal de Palma. Per altra banda,
el que fan vostès realment com a modificació d’aquesta
esmena és eliminar el termini en el qual s’ha de donar solució
als estudiants de les Illes Balears, quan diem que fa ans que hi
ha aquest problema, que el rector, a més, ho diu a cada una de
les seves compareixences, que el conseller dóna llargues i diu
que s’arreglarà i no ha presentat ni cap projecte, ni cap
solució, com s’ha dit per altres grups, tenim la sensació que
aquesta primera esmena no és més que una voluntat de
blanquejar aquesta falta de diligència del Govern, no la
passada, sinó fins i tot la futura, perquè si vostès no posen ni
un termini de cara al futur de quan s’ha de finalitzar aquesta
residència; és a dir, ni tan sols ens proposen per als anys 22,
23, o 24, realment és que hi ha una falta de confiança cap a la
diligència futura que tendrà aquest conseller socialista que
gestiona l’àrea d’Educació.

Ja tenim experiència a més d’aquesta falta de diligència
amb el Pla d’infraestructures, o amb el Pla de cicle educatiu,
de diferents plans que han tengut termini i que no s’han
complert. Per ventura per això vostès no posen cap termini.

Tampoc no ens sembla acceptable que per part del Grup
Podemos es digui que al que aspiram és en aquesta legislatura
tenir algun projecte, ens sembla que això és una presa de pèl
de cara als estudiants, que fa anys que cerquen una solució i
sobretot que vengui de la mà d’aquells que defensen la situació
d’emergència d’habitatge que hi ha a les nostres illes.
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Per tant, siguin valents i donin suport a aquest primer punt,
que fa referència que almanco dins el curs 20-21 es faci
aquesta modificació, aquesta ampliació de la residència que
pot ser la reforma d’un pis, d’un edifici públic o de qualsevol
altra instal·lació a diferents annexos. Però posin un termini a
aquest conseller i a aquest Govern si volem tenir qualque
solució per als nostres joves.

I en relació amb la segona esmena, la setmana passada o
l’anterior, vàrem comentar que quan es presenten esmenes de
modificació és per millorar, per fer qualque aportació diferent
com feien en el punt primer. Però que em facin una esmena a
la qual el que es fa és modificar la redacció de la iniciativa del
grup proposant, amb sinònims, amb generalitats, sense aportar
cap cosa nova a la iniciativa, ja els vaig dir la setmana passada
que ens semblava una falta de cortesia parlamentària.
Evidentment no acceptarem aquesta segona esmena.

I ben igual que tampoc no acceptarem la primera i els
diem, en relació amb les dues, s iguin valents, apostin per
aquesta iniciativa que han reconegut que és positiva per als
estudiants de les Illes Balears; apostin per votar-la a favor...,
la poden votar per separat, conjuntament, com vulguin, per tal
que puguin donar suport a qualsevol de les dues parts, però
apostin per una iniciativa que sigui positiva, encara que vengui
del seu enemic Partit Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Entenc que fem votació separada o no?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Si qualcú vol votació separada, estic disposada a acceptar
la votació separada si ho demanen ells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algun grup vol votació separada? No, no ho demanen. Idò
votarem conjuntament els dos punts.

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 8271/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8271/19.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni Sra. Presidenta, podria dir el nombre de vots?

EL SR. SECRETARI:

Sí, el resultat és: 4 vots a favor i 7 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8362/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, modi ficada mitjançant
l’escrit RGE núm. 8479/19, relativa a educació 0 a 3 anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8362/19, presentada pels grups parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
educació de 0 a 3 anys, i que ha estat modificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 8479/19.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Como medida que no sólo
contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar la conciliación
de la vida laboral y familiar, sino que es un potente factor para
combatir el fracaso escolar, impulsar el desarrollo personal
desde las primeras etapas de la vida a los niños y a las niñas
que acuden a las escuelas infantiles entre los 0 y los 3 años
sientan las bases del aprendizaje. Esto  contribuye de forma
positiva en la vida personal y profesional y aumenta la igualdad
de oportunidades.

De acuerdo con lo recogido en el documento marco para
la educación de los menores de 0 a 3 y la necesaria equidad en
Baleares, existen 4.189 plazas, un 13,2% de escuelas
infantiles en centros privados, concertados o con un convenio.
Asimismo, existen 6.936, un 21,8% de plazas de escuela
infantil en centros públicos y quedarían por cubrir 20.632
plazas, lo cual supone que un 65% de las familias con niños y
niñas menores de 3 años no tienen opción a una escuela
infantil.

Según las recomendaciones del documento marco para
avanzar correctamente hacía una educación basada en la
equidad, la gratuidad y la universalidad, harían falta al menos
2.600 plazas nuevas para que todos los municipios de las Islas
Baleares dispongan de un espacio para un mínimo de 37,5% de
los niños y niñas menores de 3 años, y así nos podríamos
situar en la media española.

Unidas Podemos impulsó el reconocimiento de la escuela
infantil en estas islas, es un hecho que la reivindicación que se
venía solicitando durante tantos años atrás, vio en la pasada
legislatura compensado su esfuerzo con la firma del pacto por
la igualdad en la educación 0 a 3, un pacto que está firmado
por los que hoy formamos Gobierno en estas islas y que tenía
unos objetivos muy claros y una serie de recomendaciones en
torno a la gestión, financiación, creación de plazas públicas.
En los Acuerdos de Bellver también nos comprometimos a
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garantizar la progresiva gratuidad de los centros de educación
infantil y, por suerte, en el anteproyecto de ley de educación
de Baleares, viene reflejada la educación de 0 a 3. Lo cual para
nosotras y para todos los colectivos educativos con los que
nos hemos reunido, ha sido un aspecto muy positivo de esta
ley.

Impulsar la gratuidad y la equidad de la escuela infantil de
0 a 3 años, requiere además la creación de nuevas plazas y
medidas en cuestiones de financiación y gestión y
administración que deben implantarse, eso sí, claro
evidentemente de una forma realista, deberán implantarse de
una forma progresiva hasta conseguir estos objetivos. 

Nosotras seguimos vigilantes en el cumplimiento de esos
compromisos, algunos de los compromisos que se votaron en
la moción aprobada en el Parlamento, sobre medidas de
educación 0 a 3  en el 2018, todavía están pendientes de
cumplirse, somos conscientes de ello, estamos en
comunicación con la conselleria y se están haciendo los pasos
necesarios para que se pueda ir cumpliendo. Entendemos que
los tiempos no son tan rápidos como a nosotras nos gustaría,
pero sabemos que la conselleria tiene toda la intención, de
hecho está en la ley de educación todos estos cumplimientos.
Pero bueno, aún así, nosotras queríamos instar al Govern al
cumplimiento de estos cinco apartados que se establecen en
esta iniciativa. Esperemos que salga adelante, porque bueno,
siempre será bienvenido reforzar el compromiso al que el
Govern ya se ha comprometido, pero bueno, que sepan que
seguimos detrás de todos estos cumplimientos.

Y ya está. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres, com no pot
ser d’una altra manera, volem seguir impulsant l’educació
infantil, jo crec que queda molt clar que l’educació infantil per
a nosaltres és una etapa de desenvolupament sensorial,
cognitiu i afectiu del nen, per tant, és una etapa plenament
educativa i tenim molt clar que des del Partit Socialista, des de
fa molt de temps, tenim molt clar que hem de desenvolupar les
polítiques per fer realitat aquesta escolarització
imprescindible des del primer moment, perquè realment
l’educació per a nosaltres dura tota la vida, l’educació per a la
vida és imprescindible i nosaltres hi donam suport.

Jo voldria recordar que l’escolarització de l’educació
infantil s’inicia amb l’educació  infantil 3 a 6, que és un
període que per a nosaltres està assimilat, però és un període
que abans no hi era i poc a poc s’ha implementat. Un dels
problemes que tenim és que quan es van fer les transferències,
l’educació infantil de 3 a 6 no hi era, ara hi està plenament

universalitzada i amb escolarització a molts de centres i a
moltes illes al cent per cent.

També des del Partit Socialista s’impulsa el 0-3 des de fa
molt de temps, cal recordar el Pla Educa 3 al qual s’implanta,
es dóna una passa molt endavant per poder reforçar el 0-3 i és
quan neix tota la xarxa d’escoletes públiques que tenim a
consells i a ajuntaments arreu de les Illes. La xarxa
d’escoletes públiques neix a partir del Pla Educa 3 i després
el seu desenvolupament, conjuntament amb al
desenvolupament de l’IEPI.

Arribam al 2015 i el que fem és posar fil  a l’agulla per
posar en marxa tot el que estava aturat, totalment aturat;
passam a recuperar el sosteniment d’aules que s’havien llevat,
recuperam i posam ajudes menjador per a educació infantil, es
fan les modificacions i ara estam en condicions de donar la
següent passa, que és la passa d’implantar un 0-3 durant
aquesta legislatura, consolidar el nostre compromís com a
Partit Socialista que volem una educació pública, universal i
gratuïta des de zero fins als 18 anys. Per això hem de
començar a fer feina.

Ja es fan les passes, jo crec que es fan passes molt
importants, una d’elles, i que no està a la PNL, però crec que
s’ha de dir, és reforçar l’IEPI. L’IEPI és l’instrument per poder
posar en marxa l’educació  infantil i nosaltres l’estam
reforçant amb personal. Hem multiplicat el pressupost de
l’IEPI d’1 milió a 4,5 milions, jo crec que si multiplicam per
4,5 el pressupost hem de multiplicar també el personal per
poder-ho gestionar. Això ja es fa. 

A banda de tot això, ja s’implementen totes aquelles coses
que es demanaven en aquella PNL i que es posen en marxa
amb un tempus en funció  de determinades coses. S’han
augmentat les places, s’han creat noves infraestructures, jo
crec que és important esmentar com s’obrin infraestructures,
com és Can Nebot a Eivissa, com ja dins dels projectes
d’escoles infantils hi ha un projecte molt important que és el
projecte de Sant Ferran on ja s’obri una escoleta conjuntament
amb l’escola impulsada per una col·laboració conjunta de les
administracions; que al final és el que nosaltres també
demanam.

És a dir, l’educació infantil com a etapa s’ha de
desenvolupar amb el suport de totes les administracions;
l’administració central a través del Pla Educa 3 i el
dese nvo l upam ent, l’administració  autonòmica i
l’administració local i insular que és el que s’està..., en fi.
També s’han augmentat els recursos del (...), però s’ha de
seguir. 

Per això aquesta PNL, aquesta PNL el que demana és
seguir endavant en aquest procés d’implantació d’una educació
infantil des de zero anys de la manera més universal possible
i de la manera més gratuïta possible. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que al marge de
la conciliació  de la vida familiar i laboral hi ha un fet
inqüestionable que els pedagogs cada vegada reconeixen més
la importància de l’educació dins del període de zero a tres
anys. De fet, es constata que hi ha un abisme entre aquells
infants que arriben a infantil dels que vénen d’escoletes o dels
que els ha guardat la padrina o fins i  tot d’altres tipus de
serveis com poden ser guarderies; una diferència abismal,
especialment en temes de socialització, en temes d’adquisició
d’hàbits, d’habilitats, de capacitat d’aprenentatge i que fan
indispensable aquest període d’escolarització precisament de
zero a tres anys. 

Evidentment, hauríem d’arribar a una situació òptima, que
aquesta formàs part del sistema públic, públic o bé concertat.
Evidentment, aquí ens trobam allò de sempre, que és aquesta
dificultat de finançament que té la comunitat autònoma i per
tant això com a emperò més important especialment a l’hora
de donar resposta a les reivindicacions tant dels professionals
com també de la resta d’administracions, tant consells com
també ajuntaments, entenent que hi ha un mapa desigual dins
el conjunt de les Illes Balears. Per exemple, a Mallorca tot
depèn de si ajuntaments hi han cregut o no hi han cregut; i
veiem ajuntaments que tenen escoletes que són meravelloses,
amb projectes educatius que són d’avantguarda i altres en canvi
que s’han reduït a fer guarderies, és a dir, sense que hi hagi un
projecte educatiu darrere.

També és veritat que sempre evidentment fent un esforç
econòmic important o no fent-lo. Conec, hi ha casos, hi ha
prou de casos d’ajuntaments que sí han fet aquest esforç
important a nivell econòmic molt més enllà de les seves
competències, perquè no tenen competències en aquest sentit,
i han fet infraestructures en col·laboració amb els diferents
consells i especialment han contractat equips que són els que
duen a terme aquesta tasca que és fonamental, equips que
moltes vegades també formen part d’una plataforma que és la
0-3, la que reivindica tot aquest conjunt, diríem, de mesures
a l’administració pública.

Mesures que també han estat desiguals depenent dels qui
hi havia en el Govern. I veiem que, per exemple, dins del pacte
2007-2011, quan es constitueix l’IEPI, l’Institut d’Educació
de Primera Infància, tots recordam la figura de Vicenç Arnaiz
que va fer una tasca extraordinària amb el seu equip
precisament per establir un marc normatiu de com havien de
ser les escoletes quant a metres quadrats i especialment
d’establir  ajudes a aquells que creien en l’educació 0-3, en
aquest cas especialment als ajuntaments.

Després va venir el pacte que..., vull dir, després va venir el
Govern del Partit Popular, crec que la Sra. Riera se’n

recordarà, que amb molta diligència es va carregar
evidentment tota la feina que s’havia fet durant aquesta
legislatura. Per tant, va ser a la passada on es va tornar a
iniciar, on es va recuperar tota aquella feina que s’havia fet i
on es va firmar aquest acord amb la Plataforma 0-3, intentant
en la mesura de les possibilitats anar aconseguint tot allò que
es pugui anar aconseguint amb un objectiu final que, com deia,
és evidentment que l’educació 0-3 formi part directament del
sistema públic, per la qual cosa encara passaran tota una sèrie
diríem d’anys, però mentrestant presentam aquest conjunt
precisament de punts per reforçar aquesta feina que es fa des
de les institucions també i des dels col·lectius que formen
part de la plataforma, és a dir, tant professionals com també
pares i mares que es volen implicar en l’educació dels seus
fills i filles.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular, ens sorprèn realment que per part dels
partits que donen suport al Govern de la Sra. Armengol i del
Sr. March presentin una iniciativa que realment el que fa és
reconèixer que el conseller March no fa la seva feina en
matèria d’educació 0-3, i li demanen que la faci amb la major
celeritat.

És a dir, no demanen a aquesta proposició de lle i que
“continuarem treballant”, que ho fan moltes vegades, sinó que
“insten el Govern de les Illes Balears a actuar amb major
celeritat”, per la qual cosa s’actua amb falta de diligència i de
celeritat. “A realitzar accions oportunes”, no es fan accions
oportunes. “A posar en marxa mesures eficaces i pràctiques”,
no s’actua ni amb eficàcia ni amb mesures pràctiques. Que
s’empri de forma eficient els diners públics o que es doni més
informació més completa i amb claredat; per tant, s’actua amb
falta de transparència i falta d’informació als ajuntaments. 

És evident que, per altra banda, els diputats que signen
aquesta iniciativa no varen escoltar les intervencions de la
meitat dels grups parlamentaris d’aquesta cambra quan es va
presentar aquell document de Pacte  0-3 al saló de passes
perdudes d’aquí, d’aquest parlament, abans de les eleccions,
que vàrem manifestar que no signàvem el document, en primer
lloc, perquè ja havia hagut unes feines parlamentàries de mutu
acord i, en segon lloc, perquè era un document que no s’havia
treballat internament en aquesta casa, perquè tornen a
presentar que es continuï fent feina en aquest pacte que vàrem
dir que s’havia de treballar dins aquesta casa. És a dir, que ens
feia falta o un treball parlamentari si havia de ser un document
legislatiu o una feina prèvia governativa si havia de ser un
document executiu.
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També tenim la sensació que el que es vol és aprofitar
consensos en matèria 0-3 que s’han fet en aquest parlament,
com deia, en altres moments, on hi havia el Sr. Casanova, hi
havia el Sr. Castells o jo mateix, també hi havia la Sra. Sureda
o la Sra. Camargo, que ara no hi són a aquest parlament, però
es reprodueixen idees positives que ja estaven aprovades i
consensuades de mutu acord per aquest parlament i recollits
en acords del 2017 i recollits en pressuposts posteriors a
aquells acords. Per tant, em sorprèn realment el contingut i
molts de punts d’aquesta iniciativa.

Sí els he de dir que nosaltres estam d’acord, per exemple,
en el punt segon, que fa referència al fet que es comuniqui als
centres que no tenen places autoritzades o centres no
autoritzats, millor dit, l’obligació de complir la normativa i no
induir a confusió, perquè a més és una de les actuacions que
se’ns ha demanat per part dels centres autoritzats i per part de
les associacions que els representen, o per exemple que es
doni una informació més clara i completa als ajuntaments que,
com deia, realment s’està reconeixent que hi ha una falta de
transparència i d’informació de cara als ajuntaments en relació
a les ajudes que han de donar a les famílies més desfavorides
que es va aprovar dins aquest parlament.

Ara bé, en relació amb..., bé, al primer punt ja he explicat
que el pacte per la igualtat necessita un treball previ. En
relació, per exemple, amb que es faci una convocatòria d’un
pla de reconversió de guardaries, se’ls oblida, als proposants,
que en aquest parlament s’ha fet referència per part de les
associacions afectades que hi ha tota una sèrie de centres
autoritzats que varen fer una inversió grossa per complir
aquesta normativa, per complir el decret quan va sortir, i que
estan reclamant des de fa un parell d’anys que quan es faci
aquest pla de reconversió es tengui en compte també la
inversió que varen fer, i també siguin ells en part finançats per
allò, per continuar amb les seves millores, perquè si no hi
hauria una discriminació, i s’obliden d’ells.

S’obliden també per exemple de l’apartat cinquè quan
demanen que es creïn places d’escoletes infantils suficients;
si demanen que sigui amb eficiència s’obliden de les 400
places que hi ha en els centres infantils autoritzats, que també
els centres varen reclamar per favor que es fessin convenis i
que el Sr. March encara no ha fet ni ha presentat en aquesta
cambra. Obliden vostès totes aquestes actuacions.

Per tant, què proposen vostès?, que es dugui endavant un
pacte que no varen signar ni la meitat d’aquests parlamentaris
perquè varen demanar una feina?, que es duguin endavant unes
ajudes a uns centres no autoritzats quan els autoritzats
reclamen que se’ls tengui en compte?, que es dugui endavant
la creació  de places d’escoletes quan falten per cobrir 400
places de centres autoritzats que demanen que per favor
s’emprin per actuar amb eficiència i celeritat? Fa la sensació
que el que volen vostès és fer qualque actuació en matèria
infantil, en matèria de conciliació, i sobretot en aquelles
matèries que la mateixa Sra. Santiago va dir que no eren de la
seva competència perquè s’havien de desplegar per part dels
consells insulars, que corresponia als consells insulars fer els
reglaments en relació amb les guarderies i en relació amb les

escoletes; que ja ens va bé, eh?, que ja ens agradaria que altres
actuacions també no les hagués gestionat la Sra. Santiago, com
hem vist aquests darrers dos mesos.

Nosaltres demanam, si és possible, votació separada,
perquè voldríem donar suport al punt segons i al quart, i a la
resta de punts, evidentment pels arguments que he exposat, ens
abstendrem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Nuestro grupo parlamentario se suma
a lo expresado por la Sra. Riera, que esta PNL que proponen
los mismos grupos políticos que conforman el pacto de
gobierno constata que la Conselleria de Educación no está
cumpliendo con los compromisos adquiridos tanto por el
pacto educativo 0 a 3 como por las mociones que se han
aprobado en esta cámara, si bien nosotros vamos a dar apoyo
a esta proposición no de ley, menos en el punto 5, que nos
vamos a abstener.

Desde mi grupo parlamentario estamos de acuerdo en
conseguir que acceder a una escuela infantil deje de ser una
posibilidad al alcance de unos pocos. Creemos que el
Gobierno debería aprobar primero una ley para la
universalidad y la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3
años, y una vez aprobada esta ley los gobiernos autonómicos,
así el Govern de les Illes Balears, estarían obligados a
garantizar la existencia de plazas suficientes en centros
públicos y concertados para atender las necesidades de las
familias, además garantizando que esta escolarización fuera
gratuita.

Llama la atención tanta preocupación ahora por el Grupo
Unidas Podemos, cuando en el debate de las enmiendas a los
presupuestos generales de la CAIB llevábamos desde
Ciudadanos una enmienda al programa 421K para aumentar en
1 millón de euros las plazas gratuitas de educación infantil de
0 a 3 años, y se votó en contra de esta enmienda, porque es de
un cinismo y de trilerismo político, en realidad, reivindicar y
prometer el aumento de plazas y luego no presupuestar ese
aumento en los presupuestos. La verdad es que, como ya he
manifestado al conseller Martí March en reiteradas ocasiones,
no es serio esta forma de prometer y de no cumplir los
compromisos, y denunciamos la voluntad política de este
gobierno de apostar de manera clara por la educación de 0 a 3
años. 

Como desde Ciudadanos apostamos por la gratuidad y la
universalidad de la educación de 0 a 3 años y creemos que es
una etapa educativa importante, como se ha dicho aquí ya por
otros compañeros, en el desarrollo de un niño, votaremos a
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favor, como he dicho, de los puntos 1 a 4 y nos abstendremos
en el punto 5.

Y como ha dicho el Sr. Casanova, del PSIB, se trata de una
PNL que en definitiva sólo  intenta seguir impulsando las
acciones de mejora de la implantación, y yo les pido que este
gobierno se comprometa de una vez por todas y apueste y
priorice aumentar las plazas de 0 a 3 años.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Seria el torn del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, però com que no hi ha cap diputat,
passarem el torn al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, i té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim amb la diagnosi que ha
fet la Sra. Riera pel que fa a aquest pacte per l’educació, que
realment pensam que no és un pacte. Hem de recordar que El
Pi no el va subscriure abans de les eleccions passades en el
Parlament perquè pensam que no va ser un pacte més que dels
partits i els grups polítics que ara efectivament estan
governant, però no és un pacte per l’educació que entenem que
hauria de ser de tots els grups parlamentaris amb
representació, inclòs El Pi, perquè nosaltres parlam de
nosaltres.

Nosaltres de totes maneres consideram cabdal aquesta
etapa educativa. Pensam que és imprescindible, creiem en la
seva gratuïtat, creiem en la seva universalitat, i en totes les
“ats” que vostès vulguin afegir, però en qualsevol cas hem de
recordar que efectivament això no és un pacte per l’educació
perquè no ha tengut en compte totes les sensibilitats que sí
estan representades a la cambra autonòmica.

Hem de dir, de totes maneres, que no sabem si és un
brindis al sol això que vostès proposen, si és un desig
inassolible o si és una realitat factible. Ho deim perquè tenim
aules modulars, ràtios de professors alumnes que estan per
damunt de la mitjana..., entre altres coses, i ara vostès
plantegen això. Sr. Casanova, vostè ha dit que estan fil a
l’agulla, que ja ens posam en marxa, que ja hi ha coses fetes;
a nosaltres ens pareix bé, no és que no ens pareixi bé, però en
qualsevol cas hi ha aquesta reflexió que volem fer, que és que
hi ha moltes coses i moltes goteres en aquest sistema
educatiu, la caixa està en fallida, pràcticament, en aquesta
comunitat, i no sabem com ho pensen fer.

En qualsevol cas, i anant a la fixació de posicions, que és
al que ens ha convidat la presidenta en aquests moments,
diríem que en el punt 1 ens abstendríem, precisament perquè
aquest pacte per la igualtat en l’educació signat el mateix any
2019 no és un pacte  de tots, és un pacte seu, tot i que ens
hagués agradat; si ens haguessin convidat a la festa, a
participar-hi, a opinar, a debatre, ens hagués agradat més, però

com que això no va ser així ens abstendrem en el primer punt.
En el segon direm que sí, “el Parlament de les Illes insta el
Govern al fet que recordi i comuniqui als centres amb
places...”, pensam que és una mesura necessària. En el tercer
també donarem suport. En el quart donarem suport. I en el
cinquè estam d’acord amb la primera part, aquella que diu: “El
Parlament de les Illes insta el Govern perquè disposi dels
recursos públics de manera eficient perquè l’educació pública
quedi protegida i garantida”; però després diu “els
compromisos aprovats en el pacte per l’educació”; com li he
dit, o com els hem dit, no ens pareixia bé aquest pacte que no
vàrem subscriure tot i que estam d’acord amb els seus
continguts, així que en aquest punt cinquè ens abstendríem.

O sigui que demanaríem també votació separada, Sra.
Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Seria el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap diputat passem al torn de
contradiccions. Tenen la paraula els grups proposants per un
temps de cinc minuts cada grup. Grup Parlamentari Unidas
Podemos; Sra. Santiago, endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, entendíamos que los
partidos que no firmaron el pacto pues no iban a firmar al
completo esta iniciativa. 

Desde el Govern se están haciendo cosas -se lo digo a la
Sra. Riera- en este sentido; sólo tienen que preguntar a la
conselleria, és una información que supongo que será pública,
de todas las iniciativas y de todas las cuestiones que se están
llevando a cabo. Si quiero le puedo decir, bueno, pues en el
tema de plan de reconversión hay planes de sensibilización
con reuniones informativas, asesoramientos, convocatorias de
ayudas para el año 2020-2023... En fin... La información se
está dando a los ayuntamientos, haciendo reuniones
informativas con todos los municipios; se trabaja en la
convocatoria de creación de 1.000 plazas de titularidad
pública. 

Evidentemente nosotras proponemos esta iniciativa
porque, se lo voy a recordar a la Sra. Riera, nosotras como
parlamentarios y parlamentarias no estamos dentro del
Gobierno, controlamos la acción de Gobierno, y
evidentemente estamos aquí, y más un partido como Unidas
Podemos propone esta iniciativa porque siempre, aun estando
en el Gobierno, va a controlar la acción del Gobierno, porque
estamos cumpliendo nuestra función de parlamentarios y
parlamentarias, manteniéndonos vigilantes en este sentido,
pues evidentemente seguimos siendo críticos y seguimos
constatando que hay cuestiones, incluso ya como le he dicho
de la moción del año 2018 que no se están cumpliendo.

¿Que se están poniendo las iniciativas? ¿Que la conselleria
tiene la iniciativa de que se cumpla y que así se está viendo
reflejado también en los presupuestos? Evidentemente sí.
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¿Que la cosa va lenta? ¿Que nos gustaría que fuese mejor?
Pues sí, pero bueno, por esto planteamos esto, para que el
Gobierno, para que el Govern y para que la Conselleria de
Educación no se duerma, no piense que por estar en el
Gobierno vamos a desatender nuestras funciones
parlamentarias.

Y respecto al pacto por la educación, pues bueno,
comentar así en general que el pacto, este pacto  estuvo a
disposición de todos los partidos políticos que quisieron
firmar. No se firmó nada más que por los partidos que hoy día
estamos gobernando justamente. Formaron..., pero es que
además formaron parte de este pacto educativo y lo...
comisiones de todas las islas, de Palma, comisiones de
educación 0-3 de Ibiza, de Menorca, de Formentera, expertos
y expertas, instituciones y un montón de colectivos y gente
civil que comentó cuáles eran los puntos que tenían que
acordarse.

Ahora lo..., es decir, se llegó a un acuerdo que
principalmente era un consenso con los colectivos educativos
de 0 a 3  y nosotras simplemente firmamos que íbamos a
cumplir ese pacto. El complimiento se está llevando a cabo.
No ponía una fecha en la que se fuera a cumplir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Hemos empezado la legislatura, pero lo que le pregunto a
los partidos políticos que tanto se quejan de ese pacto es que
si ese pacto que fue acordado con los colectivos educativos y
no les pareció bien, ¿a quién tendríamos que haber pedido
opinión porque los partidos... para que los partidos políticos
que no firmaron hubieran estado de acuerdo? 

Creo que lo más lógico, y entiendo que esos partidos
conservadores no tengan... no tengan muy a mano preguntar a
la ciudadanía qué es lo que quieren y qué es lo que piensan si
no que hagan políticas a puerta cerrada que es lo que han
hecho siempre, pero insisto: ese pacto fue acordado con todos
los sectores que tenían que decir algo. 

Ningún partido político tendría que haber dispuesto ahí
como primeramente algo, “pues mira, esto es lo que viene
bien y esto es lo que no viene bien”. Entonces se consultó a
los expertos, se llegó a un consenso. 

No entiendo qué tenían que decir ahí los partidos políticos
más que dar la razón a la gente experta, a la gente que va a
verse beneficiada con este pacto y a la gente que, insisto, se
está viendo perjudicada por un cumplimiento que no viene tan
rápido como a nosotras nos gustaría. 

Simplemente comentar eso y ya está.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Ara té la paraula el Sr. Casanova per
part del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Miri, jo no pensava participar en aquest
segon torn, però sí que hi entraré perquè crec que les coses
s’han de dir... en la seva justa mesura. A veure, Sra. Riera, jo
ho dic, continuam treballant, però no continuam treballant de
la legislatura anterior, continuam treballant des de fa molt de
temps -molt de temps-, més d’una legislatura, més de dues,
continuam treballant més..., perquè vostè ja sap que quan vostè
va ser consellera l’educació infantil ja estava arrancada, ja
estava arrancada i funcionava.

El que passa és que quan va deixar de ser consellera va ser
quan l’educació infantil ranquejava i l’hem tinguda que
arrancar de nou en la legislatura anterior. Per tant, crec que
continuem treballant, és que clar que continuem treballant,
però a partir d’allí estem posant, implementant coses, estem
anant a completar el mal.

Vostè ha parlat de temes de conciliació i educació infantil.
Sra. Riera, crec que ho hem de tenir molt clar, quan parlem
d’educació infantil 0-3 no hem de barrejar-ho amb
conciliació. És una altra cosa, és una altra cosa, perquè així
deixarem molt clar que aquí del que parlem en educació
infantil 0-3 és una etapa educativa i el que volem és que sigui
una etapa educativa. 

El tema de conciliació va per un altre caire que... són les
atencions a les guarderies i altres, però això ha d’anar per un
altre caire.

I jo volia contestar també a la Sra. Guasp quan parla del
pacte. No era un pacte educatiu, no era un pacte educatiu, allò
no era un pacte educatiu, sinó que era un pacte per...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, per... no, era un pacte per l’equitat en l’educació 0-3,
que és una altra cosa, però a més a més, és un pacte...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, però és un pacte que surt a partir de la comissió
d’experts i és...

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí, però no de tots els
grups parlamentaris”)

No, però els grups parlamentaris varen estar...

(Se sent una veu de fons que diu: “(...) van convidar a
firmar”)

D’acord. D’acord, i a partir d’allí... i jo el que vull dir és
que la Sra. Guasp diu aquí que no es fa feina, perdoni, Sra.
Guasp, s’està fent gestió, s’estan posant sous, s’estan posant
molts de sous perquè l’educació infantil sigui una realitat i
s’està fent una cosa que crec que... ho hem de repetir
constantment i  és que l’IEPI està creixent. Això és
l’important. 
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Crec que el fet que l’IEPI creixi és l’important, perquè si
volem una educació infantil a banda de tenir sous hem de tenir
una estructura darrera que li doni suport, que la impulsi i és el
que s’està fent. L’IEPI s’està reforçant i s’estan tirant endavant
programes de formació, programes d’ajuda, ara sortiran les
ajudes... a la transformació de places, s’està cercant la manera
de crear noves places... Crec que s’està treballant i de valent.

Que tal vegada no s’està treballant tot el que voldríem? Tal
vegada pot ser, però també li recordo que al sistema educatiu
de les Illes Balears tenim molts de problemes i hem d’anar a
tots ells i no sempre s’hi pot arribar.

I finalment, Sra. Pons, no és un brindis al sol, és una
realitat. El que passa és que no és..., nosaltres aquí el que
demanam és seguir treballant, seguir impulsant l’educació
infantil que crec que s’està fent, jo crec que s’està fent, jo
crec que s’està posant fil a l’agulla i s’hi estan dedicant molts
de sous... Perdoni, hem passat... li ho recordo: hem passat d’1
milió  a 4 milions i mig, això és multiplicar per 4,5 el
pressupost. Per tant, vull dir..., si la caixa hagués fet fallida
com diu vostè no s’hagués passat allí, sinó que... 

És una aposta, és una aposta política perquè ja li ho dic, els
socialistes tenim el nostre model i és que hem de donar una
educació a tots des de 0 fins als 18 de la manera més... de
major qualitat possible, de la manera més pública possible i de
la manera més universal possible i en això estem treballant per
tirar-ho endavant.

Que anem passa a passa, tal vegada no anem tan ràpid com
caldria, però s’han fet, i s’ha fet moltes coses. S’han fet
moltes coses des del punt de vista econòmic, des del punt de
vista legislatiu, que hi ha hagut transformacions legislatives,
i ja li ho dic, en la nova... en l’avantprojecte ja apareix
l’educació infantil com a una part, que no hi apareixia fins ara.
Jo crec que això és molt important perquè l’objectiu ha de ser
a llarg termini.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara té la paraula el Sr. Ensenyat pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Breument, perquè crec
que els que m’han precedit han fet una exposició acurada, crec
que... sobretot del Sr. Casanova que abans deia “és que no és
una qüestió de la passada legislatura, és que fa molts d’anys
que aquesta qüestió rodola”.  

No sé amb quins termes es va fer el pacte per l’educació
i per què no es va signar, crec que cap dels grups que signàrem
aquest pacte no intervinguérem en la seva redacció, és a dir...,
en canvi sí que ho varen fer pedagogs, ho varen fer educadors,
ho varen fer mestres i a més ho varen fer amb moltíssima
coordinació i amb un afany important de coordinació tant a

nivell d’ajuntaments, com a diferents comarques, diferents
municipis, diferents illes, en un procés que va ser extens i
complicat. 

Per tant, si un partit vol firmar o no vol firmar crec que és
responsabilitat del partit en aquest sentit, però especialment
reivindicar això, que fa molts d’anys que s’hi fa feina, que s’ha
fet un procés.

També mirant enrere un se n’adona que és molt més bo de
fer destruir que construir, també és cert, i el difícil moltes
vegades... que suposa una vegada que s’han eliminat tota una
sèrie de processos la dificultat de tornar-los posar en marxa.

Crec que puc acabar amb una dita que diu “obras son
amores y no buenas intenciones”, com diuen en bon
mallorquí, o un altre que també és en bon mallorquí que diu
“bé, en haver acabat, comptarem”.

 Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de lle i RGE núm. 8362/19, modificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 8479/19. He entès que es votarà
separadament, d’acord?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, separadament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, d’acord. Passem a votar, doncs, el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Sí, són 6 vots a favor i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passem a votar el punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 11 vots a favor.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar el punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 8 vots a favor i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passem a votar el punt número 4.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Són 11 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

I per acabar passem a votar el número 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En conseqüència, queda aprovada la Proposició
no de llei RGE núm. 8362/19, modificada mitjançant l’escrit
RGE núm. 8479/19, relativa a educació de 0 a 3.

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