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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. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sra. Presidenta. Por el Grupo Ciudadanos, Maxo
Benalal reemplazará a Patricia Guasp.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Presidenta, pel Grup Socialista, Joan Ferrer en substitució
d’Ares Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I.3) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
3250/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, que demana la compareixença del conseller
d’Educació, Universitat i  Recerca, per tal d'i nformar
sobre les informacions publicades en mi tjans de
comunicació d'àmbit nacional i  local que confirmen
adoctrinament ideològic i  polític en els centres educatius
de Balears.

Bé, atès que avui matí s’ha presentat al Registre del
Parlament de les Illes Balears un escrit del Grup Parlamentari
VOX, mitjançant el qual se sol·licita l’ajornament del debat i
votació de l’escrit RGE núm. 3250/20, que demana la
compareixença del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca, aquesta presidència, d’acord amb l’article 78.2 del
Reglament del Parlament, proposa a la comissió d'alterar
l’ordre del dia d’avui en el sentit d’ajornar el debat i votació de
l’escrit RGE núm. 3250/20, ja esmentat, per a una altra sessió.

Puc entendre que hi ha assentiment a aquesta proposta o
hem de passar a votació? 

D’acord.

Doncs passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en l’adopció d’acord respecte dels escrits RGE
núm. 2611 i 3233.

I.1) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
2611/20, presentat per una cinquena part dels diputats de
la Comissió d’Educació, Universitat i  Recerca, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença de l'inspector en cap d’Educació, per tal
d’informar en relació amb les funcions de supervisió i
control des del punt de vista pedagògic i  organitzatiu del
funcionament dels centres educatius i dels programes que
hi incideixen.

Començam pel RGE núm. 2611/20, presentat per una
cinquena part dels diputats de la Comissió d’Educació ,

Universitat i Recerca adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de sol·licitud de compareixença de l'inspector en cap
d’Educació per tal d’informar en relació amb les funcions de
supervisió i control des del punt de vista pedagògic i
organitzatiu del funcionament dels centres educatius i dels
programes que en ells incideixen. 

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, com ha
dit beníssim la nostra presidenta de la comissió, i en virtut de
l’article 46 del Reglament de la Cambra, des del Grup
Parlamentari Popular sol·licitam en aquesta comissió que
tenguin a bé autoritzar o permetre aquesta petició nostra
perquè comparegui l’inspector en cap d’Educació, tenint en
compte que la Inspecció de la Conselleria d’Educació és la
que té les funcions d’assessorament, de control, de vigilància
i d’assessorament tècnic, professional i general dels centres
educatius i de les tasques que s’hi fan, tenint en compte que,
a més, per diferents grups s’ha plantejat o s’ha qüestionat a
vegades quin és el funcionament correcte o incorrecte que es
fa en els centres, quines són les actuacions que tocarien fer o
no tocarien fer als inspectors d’Educació, i tenint en compte,
a més, que el nostre grup sempre ha manifestat el suport total
i absolut a aquests inspectors i a la tasca que realitzen pensam
que seria positiu que vengués el cap d’aquest cos d’Inspecció
Educativa per explicar-nos les funcions que fan, els
mecanismes o protocols que segueixen per dur a terme les
seves tasques, si tenen o no recursos suficients, si tenen
dotació de personal suficient o si tenen qualque mancança, en
què els diputats, a través de les potestats que ens atribueix la
normativa, puguem instar a millorar allò que pugui convenir,
i en tot cas també per il·lustrar-nos una mica de quines són les
seves funcions i per tenir una major informació de cara al
control que ens correspon fer com a diputats d’aquesta
cambra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts. Endavant.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nada, seré muy breve. Desde el Grupo Unidas Podemos
estamos a favor de la solicitud de la Sra. Núria Riera y del
Partido Popular. Siempre viene bien, en periodos de
democracia, la transparencia, y las comparecencias..., pues
estamos a favor.

Gracias, Sra. Presidenta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003250
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003250
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002611
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002611
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de deu minuts.
Endavant.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Esta petición de comparecencia
será apoyada por nuestro grupo, puesto que va en línea con
todas las propuestas hechas por Ciudadanos, defendiendo
siempre la labor objetiva de la Inspección Educativa, y es
importante poder escuchar sus inquietudes y saber cómo están
llevando a cabo sus funciones y cuáles son los resultados de
su labor.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas per un temps de deu minuts.
Endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Sí, molt breument, nosaltres votarem
a favor de la iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. No hi ha cap diputat del Grup Parlamentari VOX.
Per tant passem al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons per un temps de deu
minuts. Endavant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu. Nosaltres estam
a favor de la compareixença sol·licitada pel Partit Popular.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. No hi ha cap diputat del Grup
Parlamentari Mixt. Per tant és el torn del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Casanova per un temps de deu
minuts. Endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista, com no pot ser d’altra manera, tampoc no tenim
cap problema que vengui la Inspecció Educativa. La Inspecció
Educativa té unes funcions, unes funcions molt concretes, de
col·laboració, d’ajuda a centres, i sempre resulta convenient
conèixer-ho tot de primera mà i directament des de la
inspectora en cap, que ens pot dir quines línies d’actuació i de
col·laboració. Està clar que nosaltres el que volem és una
Inspecció Educativa que faci allò que ha de fer i que estigui al
marge de les possibles intromissions. 

Per tant ve aquí a exposar la seva feina i res més. Per tant
no tenim cap inconvenient que vengui aquí i per això hi
votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. En conseqüència, s’acorda, per
unanimitat, de recaptar la presència de l’inspector en cap
d’Educació per tal d’informar en relació amb les funcions de
supervisió i control des del punt de vista pedagògic i
organitzatiu de funcionament dels centres educatius i dels
programes que en ells incideixen.

I.2) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
3233/20, presentat per una cinquena part dels diputats de
la Comissió d’Educació, Universitat i  Recerca, adscrits
al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença de l’Excel·lentíssim i Magnífic Rector de
la Universitat de les Illes Balears, per tal que informi en
relació amb la tasca que desenvolupa la Universitat, la
situació i les necessitats d’aquesta davant dels nous
reptes de futur.

A continuació passam a l’adopció d’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 3233/20, presentat per una cinquena part
dels diputats de la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença de l’Excel·lentíssim i Magnífic Rector de la
Universitat de les Illes Balears per tal que informi en relació
amb la tasca que desenvolupa la Universitat, la situació i les
necessitats d’aquesta davant dels nous reptes de futur.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com saben tots vostès fa un
parell de setmanes vàrem tractar diferents propostes
relacionades amb la política universitària; algunes varen ser
duites per part del Grup Socialista, i Podem, em pareix, i
MÉS, i unes altres per part del Grup Popular. En general varen
sortir endavant, i referents la majoria a anar avançant i
modernitzant la política universitària.

Vull recordar també que fa devers un any, o any i mig, la
legislatura passada, ja va venir l’Il·lustríssim Rector de la
Universitat, precisament perquè ell va presentar un escrit per
sol·licitar que qualque grup demanàs la seva compareixença
per informar-nos de com estava funcionant la Universitat, les
seves peticions, les seves demandes, els seus èxits, les seves
mancances, i des del Grup Parlamentari Popular ja es va
sol·licitar aquella compareixença, que crec que va ser molt
productiva.

Per aquestes raons, bàsicament, i per poder continuar
exercint la nostra funció de control i tenir la màxima
informació, consideram que és positiu tornar a recaptar la
presència del rector de la Universitat i que ens pugui il·lustrar

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003233
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003233
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amb totes aquestes aportacions, com diu l’escrit de petició del
Grup Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Passarem ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sra. Presidenta. Estamos a favor también de la
petición del Partido Popular, así que votaremos a favor desde
el Grupo Unidas Podemos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Pons, per un temps de deu minuts. Perdó,
m’he equivocat, el Sr. Benalal.

(Rialles de la Sra. Presidenta)

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Apoyaremos desde Ciudadanos
particularmente esta petición de comparecencia para que el
Excelentísimo y Magnífico Rector pueda explicar algunos
temas que nos preocupan particularmente, como los
programas que desarrolla la UIB, y el común de necesidades
que quedan por cubrir, como la de las residencias,
financiación adicional para departamentos con mejores
resultados, racionalización de las ofertas de títulos y
movilidad del alumnado para favorecer la igualdad de
oportunidades, el acceso a las prácticas profesionales durante
la etapa universitaria para aumentar la inserción en el mercado
laboral, el refuerzo del programa Erasmus 2030, la
potenciación en la creación de títulos conjuntos entre la UIB
y universidades extranjeras, o el impulso de la actividad
innovadora del personal docente investigador.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas per un temps de deu minuts.
Endavant.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Igual que l’altra vegada, votarem a
favor de la iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX, com que no
hi ha cap diputat, passarem el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari El Pi també
donarà suport a la petició de compareixença del rector de la
Universitat Llorenç Huguet. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. No hi ha cap diputat del Grup
Parlamentari Mixt. Per tant té la paraula el Sr. Casanova per
part del Grup Parlamentari Socialista per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Per part del Grup Parlamentari
Socialista tampoc no tenim cap inconvenient que vengui el
rector. Ja ha vingut, ja va venir l’any passat, va explicar les
seves actuacions, les seves línies d’actuació, i per tant
consideram que la Universitat com a organisme autònom que
és i que té unes línies d’actuació i que forma part també de
l’interès de la política general educativa com a una peça clau
del nostre sistema educatiu, consideram que és molt oportú
que vengui el rector per poder explicar aquí tot allò que
consideri necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. En conseqüència, s’acorda, per
unanimitat, de recaptar la presència de l’ExcelAlentíssim i
Magnífic Rector de la Universitat de les Illes Balears, per tal
que informi en relació amb la tasca que desenvolupa la
Universitat, la situació i les necessitats d’aquesta davant els
nous reptes de futur.

II. Proposició no de llei RGE núm. 9234/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i  MÉS per Mallorca, relativa a personal
assistent de transport escolar. 

A continuació passam al següent  punt de l’ordre del dia
que consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 9234/19, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a personal assistent de
transport escolar.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909234


EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 14 / 12 de març de 2020 183

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta PNL que
presentam des del Grup Parlamentari Socialista té una finalitat
molt concreta, té una finalitat de posar en valor, de millorar el
servei de transport escolar. 

El servei de transport escolar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

...(...) tal com està establert en l’ordre de 2005 i a partir d’aquí
es va desenvolupant.

També és cert que a les Illes Balears per les seves
característiques, sobretot les seves característiques
poblacionals en què tenim una població en alguns llocs, com
és el cas d’Eivissa i en altres bandes, on predomina un
poblament de caràcter dispers, un poblament de caràcter difús
o bé l’existència de molts de nuclis de caràcter urbà on tenen
caràcter residencial i després se’n va a centres educatius.

També és clar que el transport escolar cada vegada està
agafant més qualitat i per això es demanen tota una sèrie
d’elements que fan que aquest transport sigui segur, sigui
adient i que respongui també per una banda a les necessitats de
l’alumnat, però per l’altra banda també que respongui a les
necessitats de seguretat general que calen. 

Per això, per part de la conselleria, quan... s’estableix cada
inici de curs una instrucció on es fa, on es posa tota una sèrie
d’elements que ha de reunir el transport escolar perquè entre
els centres, les famílies i les empreses es realitzi un transport
escolar el millor possible, de la major qualitat possible i amb
la major seguretat possible.

També és cert que dins del transport escolar es contempla
la figura de l’acompanyant. La figura de l’acompanyant és una
figura que s’incorpora d’uns anys ençà en la qual...
l’acompanyant el que fa..., té una sèrie de funcions, té una
sèrie de funcions de mantenir l’ordre, d’ajuda, etc., però també
és cert que aquests acompanyants són feines molt puntuals
perquè tenen feina durant el moment de transport a principi
del matí i després quan s’acaba la jornada, també són coses
molt discontínues i per tant, són normalment unes empreses...
els acompanyants que van al transport escolar són gent...
bastant jove que ho ha de compaginar amb altres activitats
perquè si no, no poden sobreviure.

Què passa? Que aquests acompanyants a més a més de ser
acompanyants necessiten tenir unes aptituds, uns
coneixements per poder fer d’acompanyant no sols és
acompanyant, sinó que també tenen unes obligacions, tenen
obligació d’atenció en cas d’emergència, tenen obligació de
mantenir la disciplina dins els autobusos, etc. Per tant, no sols
han de tenir els coneixements, sinó que també han de tenir
unes aptituds i unes actituds coherents per poder desenvolupar
aquest transport com cal.

Per això, nosaltres des del Grup Parlamentari Socialista
hem plantejat aquesta PNL que té  la finalitat de millorar
aquest servei i instar que el Govern inclogui al contracte de
transport escolar tota una sèrie de requisits sobre la
qualificació que han de tenir d’aquests acompanyants, sobre la
capacitació que han de tenir aquests acompanyants, sobretot
la capacitació no sols de formació, sinó també l’aptitud que
poden tenir perquè... un acompanyant ha de tenir unes qualitats
específiques per poder controlar nens des de molts petits fins
a molt grans i poder avançar...

També demanam la formació, que sigui una formació
inicial completa i que es revisin aquestes aptituds i
coneixements que puguin tenir.

Finalment sol·licitam l’establiment de tota una sèrie de
criteris d’avaluació i control que el servei de transport i el
servei d’acompanyant de transport es realitza en les
condicions requerides inicialment i poder establir els criteris
de qualitat. Per tenir la qualitat, l’avaluació el que fa és testar
si el servei és correcte o no. 

Per això, instam a tres coses: formar, controlar la capacitat
i finalment avaluar tota la qualitat del transport.

Per això demanam que per part dels diferents grups
parlamentaris es pugui aprovar aquesta PNL i millorar així el
servei de transport... de tots.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. 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 seremos
breves, aquí es evidente que la mejora del transporte siempre
va a repercutir en el beneficio del alumnado y en la seguridad
del mismo. 

Estamos hablando de personas jóvenes, de niños y niñas y
por lo tanto bueno, pues es cierto que somos conscientes y la
conselleria también de que la mejora del transporte escolar no
solamente pasa por este tipo de capacidades o aptitudes que se
puedan exigir al personal, sino también por una mejora de la
conectividad, por la garantía de la universalidad y la gratuidad
del mismo.

Consideramos que esta PNL es necesaria y aporta un plus
más para garantizar la seguridad de los niños y las niñas que
toman el transporte y demás y estamos de acuerdo en que la
formación..., que las empresas concesionarias pues
establezcan esos requisitos mínimos, así que, bueno, pues
vamos a votar a favor, evidentemente.

Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. No faré ús de tots els cinc minuts,
només dues petites reflexions.

Senzillament, és a dir, la figura de l’acompanyant al cap i
a la fi és la referència que tenen..., i pràcticament tots són
adolescents, sobretot els alumnes d’ESO quan són dins el bus
que van i tornen de l’institut. Per tant, una certa formació sí
que entenem que és necessari que tenguin, sobretot en el que
aquí es planteja: primers auxilis, etc.

I alhora hem de poder cercar la manera d’avaluar, és a dir,
marcar uns indicadors per poder avaluar tant la formació com
la qualitat del servei, al cap i a la fi són els adolescents que van
i vénen amb aquest servei i el servei ha de ser adequat i
encertat.

A partir d’aquí entenem que és una proposició no de llei
que el que fa és aportar en positiu a un servei imprescindible
als pobles de les quatre illes, per tant, entenem que hauria de
ser aprovat per tota la gent, per tota la comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara passarem al torn de fixació  de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts, endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular donarem suport a aquesta iniciativa. 

Ens satisfà que es presenti per una majoria suficient i
escoltant a més els grups parlamentaris perquè així sortirà
endavant i obligarà a més el Govern des del moment en què es
converteixi en un mandat parlamentari a canviar un rumb d’una
sèrie d’actuacions que en els darrers anys hem vist en matèria
de transport escolar. 

És veritat que les reivindicacions dels pares que hi hagi
acompanyament suficient al transport escolar no és una
reivindicació de fa pocs anys, sempre hi ha hagut
tradicionalment reivindicacions que es millori,
reivindicacions per part dels auxiliars tècnics educatius que
se’ls obligava moltes vegades a fer aquest acompanyament als
nins amb necessitats especials en el transport escolar, però és
que justament en els darrers anys hi ha hagut un canvi de
tarannà cap a pitjor, pensam des del Grup Popular, tot i tenir
més recursos, com ha estat per exemple el canvi en les
contractacions de les empreses que tenen la concessió de

transport des del moment en què no se’ls obliga a ocupar
aquelles places lliures per als alumnes, per exemple, de
postobligatòria que s’han de traslladar fora del seu municipi,
o per exemple es va eliminar el servei d’acompanyament de
nins necessitats amb discapacitats de ca seva fins a les
aturades del bus, i això es va fer la passada legislatura i això es
va reivindicar per part del Partit Popular al Sr. March i això no
s’ha rectificat encara. Per tant, el fet que el grup majoritari,
que a més dóna suport al mateix Sr. March, que són del mateix
grup polític, presenti aquesta millora, que a més és molt
lògica, evidentment un col·lectiu com els nins, que són un
col·lectiu més dèbil evidentment, que es transporten amb uns
autocars de ca seva a les escoles i que no tenguin en aquest
trasllat de trànsit, un servei d’acompanyament adequat com a
mesura de seguretat recomanada, ens pareix que s’ha de
rectificar.

Per tot això, benvinguda sigui aquesta proposta i repetir el
nostre suport i la voluntat que surti endavant.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. El tema de los acompañantes de
menores en los transportes escolares es importante  y lo
siento aún más de cerca porque un lugar donde la situación es
más crítica, hecho reconocido por el conseller Martí March,
es la isla de Ibiza que es de donde soy. Todos supimos que
hace unos meses la Conselleria de Educación abrió otro
expediente informativo a una empresa encargada del servicio
de acompañamiento en el transporte escolar en Ibiza, así lo
desveló  el propio conseller en una reunión mantenida en la
isla con los directores de los centros educativos, un encuentro
en el que se trató la preocupación del sector por la situación
del servicio.

Desde el inicio del curso escolar han sido numerosos los
incidentes relacionados con el trabajo de esta empresa,
encargada de proporcionar monitores de acompañamiento a
los escolares que cogen los autobuses. De hecho, el primer
día de clase del curso 2019-2020, varios padres dieron por
extraviados a sus hijos durante más de media hora, ya que
aparentemente los monitores no miraron ni las listas, ni el
carnet que lleva cada niño, donde pone a qué colegio
pertenecen y en qué parada tienen bajarse. En Ibiza tenemos
unos 3.500 alumnos sobre un total de 15.000 de las Baleares,
que hacen uso de este servicio, ya que tenemos una población
que está muy diseminada sobre la totalidad de la isla. En
muchos lugares el sistema no funciona correctamente y
requiere ajustes importantes y urgentes y aunque muchos de
los profesionales, en una gran parte, desempeñan su labor con
una impecable profesionalidad, hay muchos que
efectivamente, pues tienen fallas y no lo hacen correctamente
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y no basta con que se abran expedientes informativos. Hay que
tomar medidas pertinentes.

La PNL presentada hoy toca un tema importante que es el
de la formación. Es muy importante, puesto que por ejemplo
empresas de búsqueda de empleo ofrecen plazas de
acompañantes de niños, poniendo como único requisito la
experiencia de contrato de niños, disponibilidad para trabajar
a jornada parcial una hora al día, para sustituciones o puesto
estable y que se indica que se valorará la posesión de título de
monitor de ocio y tiempo libre, para un común plus. Esto
debería efectivamente regularse también, porque va de la
seguridad de nuestros hijos, de la seguridad y estabilidad de
los trabajadores de este sector, y temas tan importantes como
el que acaba de mencionar mi compañero, que es la asistencia
en caso de emergencias, no está ni contemplado.

Por todo lo expuesto, el Grupo Ciudadanos votará a favor
de los 3 puntos de la PNL, tal como han sido registrados. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Benalal. Com que no hi ha cap diputat del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, passem 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. Pensam que la seguretat dels
nostres infants és absolutament imprescindible en qualsevol
àmbit de la seva vida, n’hem parlat molt darrerament i no pel
que fa a transport, sí per altres qüestions, pensam que aquesta
seguretat s’ha de tenir als autobusos que els transporten de ca
seva a l’escola i de tornada. Hem parlat en ocasions del
cinturons, però pensam que la seguretat també passa per la
formació, la responsabilitat i l’actitud dels conductors que
també a vegades s’han posat en qüestió i del seu acompanyant. 

El Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de
seguretat en el transport escolar i menors, amb una
modificació feta el setembre de 2006, parla de l’obligatorietat
de dur un acompanyant a bord, però no parla de cap tipus de
formació. Parla simplement que tengui coneixement del
funcionament dels mecanismes de seguretat del vehicle, que
serà encarregat de l’esment dels menors durant el seu
transport, operacions d’accés i abandó del vehicle, però no
parla de cap tipus de formació. Sí que en parla al seu article 8
de nins o nines que tenguin necessitats especials, aquí sí que
l’acompanyant, aquí sí que es contempla, segons va publicar el
Boletín Oficial del Estado que tengui la qualificació laboral
necessària per a l’adequada atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives especials. Pensam que en aquest cas és
imprescindible, però també per a la resta de nins i nines. 

Pensam que sí, que la figura de l’acompanyant pot ser
qualque cosa més que una persona que els vigila, sinó també

un plus bé a la seva vida educativa, a la seva vida escolar. Per
tant, donarem suport a aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Com que no hi ha cap diputat del Grup
Parlamentari Mixt, ara tenen la paraula els grups proposants
per un temps de cinc minuts. Sr. Casanova, del Grup
Parlamentari Socialista, endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, donar
les gràcies pel suport d’aquesta iniciativa. Crec que
precisament de tot el que s’ha exposa aquí és del que tracta
aquesta iniciativa, crec que aquesta iniciativa va que s’ha
detectat que hi ha mancança de formació, hi ha mancança de
professionalitat o de capacitat, també va referida al tema de si
és una jornada d’una hora al dia o dues hores al dia, una a les
vuit del matí per acompanyar-los al centre escolar i una altra
a les dues o a les tres per acompanyar-los a casa seva, doncs,
clar, són jornades que són molt petites, que la gent necessita
disponibilitat. 

Per això mateix, en la mateixa instrucció que es dóna cada
any a principi de curs es parla de les funcions que tenen, però
no es parla de la formació i precisament venim a incidir aquí
que necessitam..., no és per això, jo he incidit molt que no és
tan sols formació sinó també capacitats i testar les capacitats.
És a dir, no tot val perquè hi ha gent que normalment fa
aquesta feina, monitors joves que tenen poques capacitats,
poca empatia amb gent més petita i a vegades s’ha de testar.
Per això es demana que no sols és la formació sinó testar
aquestes capacitats.

Respecte del que s’ha dit per part del Grup Popular,
respecte de la possibilitat o no d’incorporar, jo crec que
d’això ja n’hem parlat. Primer, la instrucció de principi de curs
19-20 ja parla que l’alumnat de nivells no obligatoris pot
ocupar places vacants a algunes de les rutes concertades per
a l’alumnat de nivell obligatori amb una sèrie de condicions.
El que passa és que també hem de dir que hi ha un canvi en el
sistema de contractació, la nova llei de contractes canvia el
sistema de contractació i permet aquesta llibertat de mercat,
permet l’arribada d’empreses que no són locals sinó que són
empreses de caràcter general, estatal o  fins i tot europeu i
això fa que l’empresa s’allunya una mica de la realitat i moltes
vegades aquesta empatia per poder incorporar alumnes que no
són d’edat obligatòria, doncs, moltes vegades no arriba a ser,
però bé.

De totes maneres, crec que a banda que aquesta PNL no
anava de quantitat de transport, és a dir, d’adequació de les
línies, sinó de la qualitat del servei que s’ofereix. Crec que és
una passa endavant i per això es proposava que es demani en
aquestes instruccions no sols tenir, com posa aquí, el
certificat de no agressions sexuals i d’una sèrie de requisits
sinó que, a més, es doni una formació prèvia, per això parl
d’una formació prèvia, prèvia per poder estar segurs que
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després es realitzarà allò com cal i no pas en situacions com
aquelles.

De totes maneres, jo li vull dir que allò que vostè ha dit de
prendre mesures, clar, quan hi ha un contracte, qui té la
responsabilitat respecte dels treballadors d’aquesta concessió
és el contractista, per tant, l’administració l’únic que pot fer
és obrir expedients a l’empresa contractant, no al monitor. Per
tant, crec que s’actua com s’ha d’actuar, però clar, té una
disfunció.

En definitiva, vull agrair una altra vegada que feim un passa
endavant per poder millorar aquest transport i donar la
formació als acompanyants perquè dins els autobusos moltes
vegades passes coses i els acompanyants moltes vegades, com
bé hem dit aquí, són referents per als nens i moltes vegades
els alumnes passen molt de temps dins de l’autobús. Per tant,
el que faci el referent, que és l’acompanyant, els serveix
d’exemple i això també cal tenir-ho en compte. Per tant, res
més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula la Sra. Santiago, del
Grup Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haré uso de la palabra.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. No, només agrair a tots els grups el
suport a la iniciativa i..., gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 9234/19, relativa a personal
assistent de transport escolar.

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

Bones tardes.
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