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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeix qualque
substitució. No es produeix cap substitució?

Bé, començam. Els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, les
votacions seran públiques per crida, per tant, d’acord amb
l’article 97 del Reglament i el secretari anomenarà els
diputats i les diputades, que respondran “si”, “no” o
“abstenció”, i la crida es realitzarà per ordre alfabètic.

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 6250/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (art.
46.2), pel procediment d’urgència, del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca, per informar sobre la
situació del curs escolar 2019-2020 provocada per la
propagació de la COVID-19.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 6250/20, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de
sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca per informar sobre la situació del curs
escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-
19.

Correspon ara una primera intervenció del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, i té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a la
plenària d’aquest dimarts ja vàrem poder manifestar totes les
preguntes, qüestions que tenim, ja no com a diputats o com a
membres d’un grup parlamentari com pugui ser El Pi, sinó
com a pares i mares i també com a ciutadans d’aquesta terra.

Nosaltres pensam que hi ha molts de dubtes que es
plantegen a l’hora de saber què passarà amb el curs escolar,
quan comenci. Quan el conseller d’Educació ens diu que el
curs escolar 20-21 tampoc no serà normal volem entendre què
significa exactament. Ell va dir que no volia manifestar-se fins
que no tengués certeses, però pensam que se n’han de
començar a tenir i posar fil a l’agulla. Ens consta que estan
fent feina, nosaltres això no ho dubtam, però hem de
començar a saber què hem de fer; aquests reforços d’estiu
com seran, en podrem parlar després a la iniciativa que
presenta el Partit Popular, que fa relació a les escoletes
privades. 

Hi ha moltes d’incògnites i interrogants, com en tantes
altres coses, com és la desescalada que es planteja a partir de
dilluns, però en el cas educatiu ens preocupa especialment.
Ens preocupen els petits i també tots aquells que han de fer
proves d’accés a la universitat. Aquells que pràcticament
podran passar de curs ja ens varen explicar aquest dimarts com

es faria, però nosaltres pensam que s’han de donar normes
clares i concretes, perquè estam vivint una situació de
confusió absoluta. No culp ningú, però és confusió, fins i tot
dels governants: per una banda, les decisions que pren Madrid;
per altra banda, les poques decisions que es permet donar als
governants d’aquesta terra. Per tant nosaltres pensam que això
s’ha d’aclarir com més aviat millor.

Ens preocupa també que la qualitat a l’ensenyament no
baixi, que el nivell competencial dels nostres alumnes baixi,
sobretot ens preocupen aquestes coses. I també com s’ha
d’organitzar físicament el curs escolar que ve; ja hem vist com
els darrers anys han tengut manca d’infraestructures; vàrem
començar una legislatura i vàrem aprovar uns pressupostos que
eren minvats, que eren justos, i ara resulta que per poder tenir
les escoles en condicions hem de baixar les ràtios de les
escoles, cosa que no sabem com es farà; hem de poder tenir
les infraestructures com són banys dels nins petits, que
estiguin adequats a aquella proximitat que hagin de tenir i a
aquella cautela que lògicament hem de tenir com a societat.

Són moltes les preguntes que volem fer al conseller. Sé
que ell vol parlar a partir de certeses, ja m’ho va contestar aquí
en sessió plenària, però pensam que es fa imprescindible que
comencem a perfilar el nostre tarannà en matèria educativa a
partir de ja. Per tant sol·licitam el suport de diputats i
diputades perquè el conseller vengui aquí a contar-nos allò que
pugui contar, però que comenci a organitzar i sobretot a fer
públic allò que tenen en ment per als infants, perquè ens jugam
el futur d’aquests infants que ara estudien.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades.
Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular evidentment
donarem suport a aquesta iniciativa de compareixença del
conseller. Pensam que la funció de control parlamentari és
una de les funcions més importants que tenim tots els diputats,
juntament amb la funció legislativa, evidentment que sí, però
que és important que facem un control exhaustiu de totes
aquelles àrees, i més d’una àrea tan transversal com és l’àrea
d’educació.

En moments com aquests, complicats, de pandèmia, de
crisi sanitària, que a més té conseqüències a tots els àmbits,
com hem vist en l’àmbit educatiu, és important que la
conselleria doni explicació a totes les angoixes que tenen els
pares i la comunitat educativa en general.

Dijous passat ja vàrem tenir una compareixença a petició
del Grup Parlamentari Popular, com saben vostès. Vàrem fer
moltes preguntes al Sr. March, varen quedar moltes incògnites
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damunt la taula, com ha dit la companya diputada que presenta
la iniciativa d’avui, i supòs que és per això, evidentment, que
no ha retirat la seva iniciativa, que va en el mateix sentit,
continuar insistint a veure si entre tots aconseguim tenir una
resposta a totes aquelles demandes, començant per les
demandes de les famílies que tenen nins 0-3, que precisament
són de les que es trobaran afectades pel pla de desescalada;
continuant per les famílies d’aquells nins que no s’inclouen
dins cap pla de desescalada, que són els que tenen 7 anys fins
als 14; continuant per aquells, a més, que fan quart d’ESO o
segon de batxiller, que hauran d’anar a fer exàmens o
selectivitat... És a dir, hi ha moltes preguntes que les famílies
tenen en l’aire i que necessiten una resposta concreta.

El conseller ja va dir que trauria unes notes aclaridores de
les instruccions, amb la qual cosa va donar la raó al que deim
des del nostre grup, que les instruccions fetes fins ara eren
ambigües, i que únicament s’amagava darrere les paraules de
la ministra. Creim que és important que hi hagi moltes
respostes, crec que és important que es resolguin totes
aquestes incògnites, i crec que és important, per tant, que el
Sr. March torni venir a continuar responent o donant la cara
davant les preguntes que facem nosaltres els diputats, en
aquesta sessió; com els deia, que és de l’obligat control que
hem de fer als equips de govern.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Si me lo permite, presidente, haré la intervención...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, per qüestions tècniques ens han aconsellat
millor la participació des del faristol.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nada, es que voy a ser tan breve. Gracias, Sr. Presidente.
Nosotras..., bueno, no nos extenderemos mucho para decir que
sí, que estamos de acuerdo en la comparecencia, en la
solicitud de El Pi y, nada, siempre estaremos a favor de una
respuesta democrática sobre todo ante una situación así.
Tenemos muy en cuenta también, como ha dicho la Sra. Núria
Riera, que la función de control parlamentaria no se puede
perder y mucho menos en estos momentos en los que la
ciudadanía y los representantes de la ciudadanía merecen
respuesta y necesitan información y toda la información que
se solicite.

Y ya está. Nuestro voto es sí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, yo también seré muy breve. Creo que
el grupo proponente y también la portavoz del Grupo Popular
lo han explicado a la perfección, quedaron muchísimas
preguntas que no respondió el conseller en su comparecencia,
a petición del Grupo Popular, el pasado martes en sesión
plenaria, por tanto, creemos muy necesario que comparezca
en Comisión de Educación para hacerle todas esas preguntas
que no contestó, y a ver si esta incertidumbre que tienen tanto
las familias como los alumnos como los docentes de Baleares
quedan por fin más aclaradas.

También nos puede explicar las aclaraciones a las
instrucciones que nos avanzó que iban a salir de la conselleria
próximamente para los centros educativos. Por tanto,
votaremos a favor de la propuesta de El Pi.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor, com és de
suposar, de la petició de compareixença. I aprofitant que es
fan les comissions a la sala de plens i que tenim imatges que
se’ns transmeten per YouTube de les comissions, no només
audio, animaria el Parlament que això ho fes el més públic
possible i així moltes famílies podrien seguir les explicacions
del conseller també en directe.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros apoyamos la solicitud de
comparecencia, máxime después de la intervención del
consejero de Educación, Sr. March, de hace dos días, en la
cual pocas cosas aclaró, aparte de remitir en varias ocasiones
a la página web; una página web que, además dentro de un caos
organizativo evidente, tampoco está dando salida a las miles de
preguntas que hacen profesores, familias y alumnos ante la
situación de este curso escolar y también del inicio del
próximo curso. Por eso, consideramos que es importante que
en una materia tan fundamental para todos como es la
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educación que el consejero de Educación comparezca y dé les
oportunas explicaciones.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Crec que es pot veure el Sr.
Castells, del Grup Mixt.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, hola, bon dia, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Pot intervenir.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que la postura inicial
del meu grup era oposar-nos a aquesta compareixença perquè,
havent-se produït una compareixença en el dia d’ahir i havent
estat la major part de preguntes més inscriptibles dintre de
l’àmbit de la futurologia que no pas de la política, jo,
sincerament, crec que no té sentit fer en tan poc lapse de
temps una altra compareixença. Però, per altra banda, res més
lluny de la meva voluntat que impedir que el conseller, si els
partits que donen suport al Govern ho veuen bé, vengui a donar
a explicacions i els grups també puguem fer preguntes. Per
tant, simplement m’abstindré.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Atès que tenim aquesta
comissió per videoconferència i hi ha diputats i diputades que
no hi són de forma presencial, procedirem a la votació..., ah!,
no, perdó, falta el Grup Parlamentari Socialista, sí.

Sr. Casanova, quan vulgui. Perdoni.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que per part del Grup
Parlamentari Socialista el conseller l’altre dia ho va dir
clarament, va dir que va venir a donar explicacions i que vol
venir totes les vegades que se’l requereixi. Per tant, nosaltres,
com no pot ser d’altra manera, hem de donar suport a aquest
intent que la conselleria pugui respondre el que pugui en seu
parlamentària, que és on ha de ser. Per tant, no ens podem
oposar a aquesta compareixença, si també és clar que ha
coincidit que en molt poc temps seran dues compareixences
en pràcticament gairebé una setmana i, per tant, l’escenari no
canviarà gaire, però bé. De tota manera, nosaltres donarem
suport, com no pot ser d’una altra manera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Com deia abans, atès que hi ha
diputats i diputades que no hi són de forma presencial,
procedirem a la votació. Ara el secretari els anirà anomenarà
perquè diguin sí, no o abstenció. Comenci, Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Enric Casanova.

(No se sent la resposta a causa d’un renou de fons)

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mascaro.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ares Fernández. Sí.

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca per informar
sobre la situació del curs escolar 19-20 provocada per la
propagació de la COVID-19.

II. Proposició no de llei RGE núm. 6141/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgènci a, relativa a habilitació d’una
partida pressupostària extraordinària per tal que els
centres d’educació infantil puguin subsistir  després de
l’estat d’alarma.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6141/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a habilitació d’una partida pressupostària extraordinària per tal
que els centres d’educació infantil puguin subsistir després de
l’estat d’alarma.

Correspon, en primer lloc, la defensa per part del Grup
Parlamentari Popular i, per tant, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia un altre pic a tots. En
primer lloc, des del Partit Popular en aquesta comissió, igual
que hem fet a altres, volem donar el nostre suport a les
famílies de les 185 víctimes de la COVID-19 a dia d’avui i a
les 1.879 famílies amb positius, segons les dades del Govern
corresponent a les proves PCR fetes aquests dies. 

Nosaltres presentam o vàrem presentar aquesta iniciativa
per mor que la crisi sanitària ha tengut conseqüències, com
hem dit altres vegades, a diferents àmbits: àmbit econòmic,
àmbit social, àmbit educatiu, i sobretot, dins de l’àmbit
educatiu, un sector prou afectat i prou vulnerable és l’àmbit de
l’educació infantil.

L’educació  infantil no ha quedat al marge de les
conseqüències, ha hagut de tancar els centres d’educació
infantil, les famílies tenen els nins de 0 a 6 anys a casa seva i
les escoletes es troben que tot i tenir tancades les portes han
de continuar amb el manteniment de les instal·lacions, han de
continuar pagant els  imposts, han de continuar mantenint la
qualitat dels centres educatius perquè el dia en què es puguin
obrir les portes estiguin totalment adequats per continuar
aquesta tasca tan important que fan de conciliació de la vida
familiar i laboral i una tasca també tan assistencial com
educativa des dels seus centres. 

Per poder mantenir, per poder dur a terme aquesta tasca la
federació d’escoletes infantils de la petita i mitjana empresa
de Balears va dirigir una carta a les administracions de
Balears, a la conselleria, a les direccions generals afectades
o als consells en què demanava unes ajudes, unes ajudes
extraordinàries urgents per poder fer front a aquesta època
anòmala que vivim i per tenir, com deia, unes instal·lacions
adequades en el moment en què hagin de tornar obrir.

Els he de dir que a més aquests centres no són únicament
els 36 centres que l’altre dia el conseller March va dir que
formaven part de la xarxa pública i que tenien unes ajudes
especials pel caràcter de vulnerabilitat, sinó que són centenars
d’escoletes que ajuden aquesta xarxa pública, que estan
autoritzades i que mantenen aquesta conciliació educativa i
familiar.

Per tant, seria incoherent i populista que el Govern
s’omplís la boca dient que les persones són primer, que les
famílies han de conciliar o que hem de fer iniciatives per
millorar l’educació 0-3 anys i que quan després venguin
maldades deixin tirades centenars d’escoletes que han de fer
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aquest manteniment per poder obrir en condicions quan passi
tota aquesta situació de la crisi sanitària, sobretot més ara que
el Govern socialista, dins la seva fase de desescalada, ha
establert que els nins 0-6 anys de famílies que han d’anar a fer
feina puguin anar a aquests centres. Per tant, amb més motiu
aquestes escoletes s’han de posar les piles aviat per poder
obrir en condicions òptimes.

No es pot ser incongruent i deixar tirades totes aquestes
famílies i  se’ls hauria de donar aquesta ajuda urgent que
necessiten.

Els he de dir que abans de venir aquí he parlat amb la
federació per darrera vegada i ens han confirmat que encara no
han tengut cap notícia de la conselleria, cap notícia dels
directors generals que corresponen o que tenen competència
en la matèria, cap notícia per part dels seus assessors i que a
dia d’avui, que ja s’ha obert el termini de matriculació o de
presentació de documentació perquè els nins de 0 a 6 sis anys
l’any que ve puguin començar el curs, amb més motiu haurien
de saber aquelles escoletes si tendran ajuda per poder obrir les
portes.

Fan anar als nins a recollir la documentació, però no saben
en quina condició tendran el curs que ve les seves
instal·lacions.

També els he de dir, a més, que es queixen que es passa el
rodillo , que no s’escolten les seves demandes, que no es
consensua el que s’acorda des de la conselleria com per
exemple el fet que si els nins o les famílies han d’anar a cercar
la documentació en mà a aquests centres d’educació infantil
puguin deixar també la documentació allà i no hagin d’anar
després a casa seva a fer-la on line cosa que no se’ls ha
acceptat.

Per tant, pensam que aquesta iniciativa és congruent amb
les necessitats d’educació infantil 0-6 i demanam el suport de
tots vostès, senyors de la Comissió d’Educació, dels diferents
grups parlamentaris  perquè es destini una partida
pressupostària urgent, extraordinària, per mantenir i ajudar
tots aquests centres d’educació infantil autoritzats, formin part
o no d’aquesta xarxa educativa complementària, que, com hem
dit abans, no eren 36 escoletes, hi ha centenars d’escoletes
que no poden quedar abandonades de les mans del Govern de
les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara començarem el torn de fixació de
posicions i en primer lloc pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. President. Yo creo que sinceramente la visión
catastrófica que está poniendo el Partido Popular en este
momento creo que no se está dando en este sentido de las

escoletes. Yo también he contactado con la comisión 0-3 y
me han transmitido que desde el Govern están teniendo una
posición de diálogo, de entendimiento y que se están
cumpliendo todas las exigencias que la comisión 0-3 está
sugiriendo, independientemente de que consideramos que
seguramente se van a cometer errores. 

Es una situación sobrevenida, lo hemos dicho muchísimas
veces; bueno, pues se están tomando decisiones que son
excepcionales, que nunca se han tomado, que tienen que
tomarse con la mayor rapidez posible y de lo que estoy segura
es que el Partido Popular ni la derecha no lo hubieran hecho
mejor, eso está claro, porque ya sabemos cómo gestionan las
crisis.

Respecto en concreto al dinero que se está aportando a las
escoletas públicas hay un incremento de ayudas de 6.000
euros por unidad. Eso es prácticamente..., bueno, eso es lo que
venimos solicitando desde Unidas Podemos desde que
entramos en este parlamento i apostamos por la educación 0-
3.

Ahora se está dando ese dinero, por una parte me alegra
que se esté dando por fin, por otra, sí que es verdad y se lo
transmití al conseller que se tenía que haber llegado antes a
esa cifra cuando se la solicitábamos nosotras, pero, bueno, en
cualquier caso estamos contentas que en situaciones de crisis
se estén cumpliendo los objetivos que ya planteábamos en la
legislatura pasada.

También como medida, desde el 30 de marzo, 6.122
cheques prepago, targetas prepago para el alumnado con becas
de comedor de hasta 5 euros, creo que es bastante importante
y es una medida que está solucionando muchas cosas.

Nosotras, desde Unidas Podemos, no queremos solamente
fijarnos, que evidentemente es importante, en las
infraestructuras, en los centros educativos como tal, sino que
es que además lo hemos solicitado así desde el minuto uno,
estamos apostando... queremos apostar también porque la
gente pueda comer, la gente que asiste o que lleva a sus niños
o a sus niñas a esos centros tengan también facilidades.
Evidentemente, la infraestructura tiene que estar adecuada para
cuando tengan que volver o... desde siempre, pero lo que
nosotras tenemos muy claro es que esas familias que ahora
van a verse afectadas por la crisis del coronavirus tienen que
seguir dando de comer a sus niños y a sus niñas.

Entonces en ese sentido apostamos porque se apruebe y se
amplíen unas convocatorias especiales para el verano para que
esa gente que se ha visto afectada por la crisis del coronavirus
no tenga tanta complicación. Para eso está la administración,
para equilibrar desigualdades, para sostener, para proteger allá
donde las familias no pueden o en situaciones complicadas o
en situaciones complejas o sobrevenidas de pandemias
mundiales u otras crisis que se van a avecinar, porque se van a
avecinar otras crisis ya sean medioambientales o de cualquier
otro tipo.
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Creo que en estos momentos de crisis hay que proponer
medidas y en ese sentido estoy de acuerdo con el Partido
Popular, están haciendo una oposición constructiva aquí en las
Islas Baleares, luego ya lo del Estado ya es otra cosa, pero
estamos... estoy de acuerdo en que hay que hacer propuestas,
en que hay que valorar. Evidentemente nos parece razonable la
propuesta del Partido Popular, pero es que esa propuesta ya se
está cumpliendo. Así que, lamentablemente, nosotras no
vamos a poder votar a favor de algo que ya está cumpliéndose.
Por eso nuestro voto será en contra. 

Y ya está, gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Desde mi grupo parlamentario por
supuesto que vamos a dar apoyo y vamos a votar a favor de esta
propuesta del Grupo Popular, como no puede ser de otra
manera.

En sesión plenaria del pasado martes ya en la interpelación
al conseller mi grupo parlamentario le exigió y le pidió que
abriera una línea de ayudas para todos los CEI y, por tanto,
nosotros seguimos en esa reivindicación y estamos al lado de
todos los centros de educación infantil autorizados por la
Conselleria de Educación, tanto los que forman parte de la
xarxa educativa pública o la xarxa complementaria como para
todos los CEI que no están dentro de esta xarxa.

La Conselleria de Educación en esta situación
extraordinaria tiene que destinar una partida para que estos
CEI, más de cien, puedan mantenerse durante el estado de
alarma y tras el desconfinamiento. Es así de rotundo,
necesitan ayudas para poder subsistir y sobrevivir a esta crisis.
No pueden dar 6.000 euros por unidad a las escoletes públicas,
3 .000 a las escoletes adheridas a la xarxa complementària
pública y cero euros a las demás escoletes y demás centros
educativos infantiles. Se trata de poner soluciones para todos
y que nadie quede atrás, como tanto se repite aquí.

Esto no va de ideología, y decirle a la portavoz de
Podemos que no es cierto que se estén dando estas ayudas, las
estamos reivindicando; nosotros pedimos que sean a todas y
a todos los centros de educación infantil y escoletes, no
solamente a los de la xarxa pública que parece ser que son a
los que solamente llama la Sra. Santiago.

Detrás de estos CEIP hay muchas familias, familias que
necesitan de estos centros educativos para poder conciliar,
¿han pensando en esto en la Conselleria de Educación? ¿Qué
vamos a hacer las familias y las escoletes si cierran? El
Govern debe garantizar y asegurar su mantenimiento, con
centros de educación infantil autorizados por la conselleria y
que nunca han recibido ayudas por parte del Govern. También
necesitarían de exenciones de impuestos y tasas durante el

estado de alarma, reducciones de tasas de agua, basura, etc.,
aunque no es objeto de esta Comisión de Educación, más bien
de Presupuestos. 

Ahora se han podido acoger a un ERTE, pero cuando
reabran perderán a muchos niños, porque sus padres estarán
desempleados y no podrán llevar a los niños. ¿Qué plan tiene
la Conselleria de Educación ante este problema? ¿Han
pensado que si cierran estos centros educativos y escoletes lo
que va a proliferar es más bien la economía sumergida de los
cuidadores?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Vegem, és que en aquesta proposició
no de llei jo crec que es mesclen termes i es mesclen coses,
és a dir, per al que correspon a la Conselleria d’Educació, la
partida està creada i reverteix en els centres que estan sota la
tutela, per dir-ho de qualque manera de la Conselleria
d’Educació, xarxa pública i xarxa complementària; que, per
cert, no han deixat de fer feina, és a dir, aquests centres
segueixen en contacte amb les famílies i en la mesura de les
possibilitats segueixen en contacte amb els nins i les nines.

És clar, el que es planteja avui és una ajuda empresarial o
una ajuda a empreses, és clar, això correspon a Treball i s’han
pogut acollir a les ajudes de Treball que hi ha hagut. No és el
mateix, parlam de dues coses completament diferents, perquè,
és clar, parlam de model, és que al final acabam sempre allà
mateix, acabam parlant de model; hi ha tres models, hi ha el
model de l’empresa pura i dura, que és el que aquí ens du que
la Conselleria d’Educació s’ha de fer càrrec d’una cosa que en
el seu moment aquestes empreses rebutjaren l’aixopluc
pedagògic de la Conselleria d’Educació; després hi ha els de
la xarxa pública i complementària; i després hi ha les
assistencials que corresponen als consells.

Jo crec que hi ha, i ho vaig dir l’altre dia i ho vaig dir dient
que sabia que no corresponia a la Conselleria d’Educació, però
que volia expressar en seu parlamentària la nostra preocupació
per les assistencials, per les que corresponen als consells, per
aquelles que no entraren dins la xarxa, hi segueixen essent, són
legals com a assistencials i que corresponen als consells. I
crec que aquest tema s’hauria de traslladar als consells i els
consells n’haurien de parlar.

Però, és clar, parlam com dic d’empreses, la comissió no
és la correcta, la comissió correcta és la de Model Econòmic,
la de la Conselleria de Treball i aquí hi ha molts de dubtes,
molts de temes a l’aire: ara, amb el desconfinament, es parla
de 0-6, 0-3 correspon als ajuntaments moltes d’elles, són
municipals. Haurem d’obrir la part d’infantil dels centres
educatius, hi ha moltes coses a l’aire i crec que hauríem de
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tractar aquests temes, no si un model determinat que al cap i
a la fi, com que no varen voler la tutela i l’aixopluc de la
Conselleria d’Educació per als temes pedagògics, ara jo, la
veritat, els remetria a la Conselleria de Treball.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari VOX-Actúa Baleares, té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros estamos a favor de la
proposición y, además, el grupo proponente ha hecho
referencia a una carta que ha enviado el presidente de la
Asociación Mundial de Educadores Infantiles, que yo creo que
es importante saber su contenido. Esa carta se ha enviado al
Ministerio de Educación y también se ha enviado a los
consejeros de educación de las distintas comunidades
autónomas, en la carta se recuerda la importancia de la
educación desde el nacimiento, concretamente en relación a
los niños de 0 a 3 años, y Juan Sánchez, que es el presidente
de esta asociación dice: “En época de elecciones la totalidad
de partidos políticos han afirmado su compromiso con la
escolaridad en la etapa 0-3 y han anunciado la universalización
de la educación desde el mismo momento de su nacimiento.
¿Dónde queda ahora ese compromiso?”

Claro, el presidente de esta asociación, igual que los
presidentes de las asociaciones que hay en los diferentes
territorios de España y aquí en Baleares, se dirigen al
Gobierno que adoptó este compromiso y se sienten
abandonados, porque una vez más, al igual que ha pasado con
los autónomos, nos quedamos en anuncios pero no se
concreta nada. En esta carta dice el Sr. Juan Sánchez,
presidente de esta asociación, “... exige a las consejerías de
educación, que habiliten fondos que les permita a los centros
privados superar estos días de cierre presencial, que no virtual,
pero además afirman que no hay ninguna ayuda para hacerlo,
a diferencia de la etapa de primaria, ya que en el caso de no
habilitar los fondos y dado el tamaño de estas empresas y el
fin del confinamiento, prácticamente en verano, muchos de
estos centros se verán abocados al cierre, con el problema
social que se creará a principio de curso por falta de plazas.”

Dice el propio contenido de la carta: “Sabemos que ahora
los fondos deben ir prioritariamente a los servicios sanitarios,
pero usted sabe, Sr. Consejero, como toda la sociedad, que
siempre se puede habilitar una pequeña partida para este tipo
de centros como se está haciendo con otros sectores.
Reconocemos la necesidad de proporcionar servicios de
calidad e inclusivos de cuidado infantil, reconocemos la fuerte
necesidad de un compromiso político por parte de las partes
interesadas relevantes en el desarrollo, tanto a nivel estatal
como autonómico, para colocar al desarrollo infantil
temprano en un lugar prioritario de sus agendas. Estamos

seguros que se traducirá en más inversiones”. Y ruega el
apoyo para estos programas.

Claro, uno lee el contenido de esta carta que tiene toda la
razón del mundo y desde aquí le damos nuestro apoyo
explícito y a continuación se topa con la triste realidad y
vemos: “Las guarderías de Baleares en colapso, peligra el
empleo de unos 1.500 trabajadores”, noticia de hace dos
semanas, publicada en el medio Mallorcadiario, donde se
recogen las declaraciones de la presidenta de la Federación de
Escuelas Infantiles, Francisca Picornell, que estima que unos
1.500 trabajadores perderán su empleo a causa de esta
situación, a un contingente al que habrá que sumar a los
profesionales autónomos. Pide auxilio e indica además: “Las
administraciones deben salir en auxilio de todos los centros
independientemente de que formen parte o no de la red de
escoletes públicas para evitar que deban declararse en
quiebra”.

Pasa en todas partes. Diario de Ibiza: “Las guarderías
denuncian que están totalmente desamparadas”. No lo dice
VOX, ¿eh?, lo dice la Asociación de Guarderías Infantiles de
Ibiza y Formentera. No sólo habla de desamparo, sino que
apuntan que en la mayoría de las guarderías trabajan
profesionales autónomas que tienen varias empleadas; “a pesar
de que las guarderías están cerradas los gastos -continúan-
tenemos que pagar las cuotas de autónomos, los salarios, la
Seguridad Social, los seguros y los alquileres”, y solicitan
partidas de ayudas. Esto, de la semana pasada.

Claro, y después vemos a los representantes de la izquierda
que vienen a esta tribuna y nos dicen que ya se está ayudando,
que ya se está haciendo y que las ayudas están llegando, y una
vez más mienten, porque no están llegando las ayudas y este
sector está rogando que alguien se acuerde de ellos. Pero una
vez más los gobiernos de izquierdas se olvidan de los
trabajadores y de aquellas personas que con su esfuerzo van a
ser los que van a levantar este país. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Les reivindicacions que avui fa el
Partit Popular són anteriors a la iniciativa del Govern de les
Illes, que en el Consell de Govern va aprovar, dia 6 d’abril,
destinar més recursos tant a les escoletes públiques, aquí s’ha
dit, els 6.000... No són anteriors? Ja, ja, ja sé que no és el
mateix, ara acabaré el meu relat. 6.000 euros per unitat, com
a les privades de la xarxa complementària amb 3.000 euros per
unitat. 

Nosaltres pensam que aquesta iniciativa del Govern s’ha
d’aplaudir, però efectivament sabem que no és el mateix, Sra.
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Riera. Hi ha escoletes de tres tipus: les públiques, les
concertades i les privades, que no tenen dret a cap conveni. Al
Sr. Mas, de MÉS, que ara mateix no el veig, li diria que
efectivament s’ha de tractar com una empresa, però és que
estam en un moment excepcional de la nostra història. Pensam
que la privada, igual que passa amb les residències, arriba allà
on la pública no pot arribar, i ens pensam, i pensam, i ja que
m’ha dit el Sr. Castells que feia futurologia, la nostra
futurologia tal vegada en aquest sentit sigui pessimista.
Pensam que efectivament les privades hauran de jugar un paper
important a l’hora de poder donar plaça, de donar cobertura als
nins i les nines d’aquesta terra, amb reforços d’estiu, amb
escola d’estiu, perquè els pares hauran d’anar a fer feina; Déu
vulgui que tenguin feina per anar-hi. Per tant pensam que té
sentit demanar ajudes, i si volem fer, com deia, activitat a
l’estiu per afavorir la conciliació, pensam que s’ha de dir que
sí de manera excepcional. 

Hi haurà menys nins per aula, aquest és un fet que no és
futurologia sinó que pensam que ha de ser així, per precaució,
per cautela, per salut; per tant si ha de ser d’aquesta manera
pensam que les places de pública i concertada no basten en
absolut, i per tant si la privada ha de cobrir aquests forats que
tendrà l’educació de 0 a 3 anys també tenen dret a tenir les
ajudes que té la resta.

Nosaltres pensam que en aquest moment no hem de parlar
d’ideologies, hem de parlar de necessitats. Jo estic a favor, o
bé, jo, nosaltres estam a favor, efectivament, de l’escola
pública, de l’educació pública, però és que entenem que la
concertada és necessària, també hi creim, i la privada també ho
serà en aquests moments. Per tant volem fer una oposició
constructiva, control al Govern, però no cap a la destrucció
sinó tot al contrari, cap a l’ajuda, perquè pensam que tota ajuda
ha de ser benvinguda en aquests moments.

Per tant també una reflexió més: pensam que necessiten
protocols, a més de doblers, i per altra banda volem saber com
es farà tota la... la incorporació. Per tant votarem a favor
d’aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Com no pot ser d’altra
manera evidentment nosaltres estem a favor de donar suport
a totes les empreses que estan passant-ho malament en aquest
moment, i per fer-ho evidentment cal fer-ho d’una forma
planificada, d’una forma ordenada i reorientant les prioritats.
Per això el nostre  grup ha demanat la compareixença de la
consellera d’Hisenda, perquè el que volem és començar a
parlar de com es reorienten les prioritats pressupostàries. 

El que no ens sembla correcte, perquè és demagògic, és
demanar, anar demanant..., presentar una PNL cada dia
demanant suport a sectors diferents. Hi ha molts sectors que
ho estan passant malament i que són molt importants, i aquesta
manera de procedir, d’anar demanant suport a uns o a altres en
cada moment evidentment és molt fàcil però és (...). Sense
anar més lluny aquesta mateixa proposició no de llei parla
d’una partida, ni tan sols es cansa a determinar-ne l’import, la
qual cosa, per tant..., bé, és que gairebé el Govern podria
satisfer aquesta PNL i no solucionar cap problema, perquè
podria habilitar una partida i que aquesta partida fos totalment
insuficient. 

Per tant crec que el toca és no venir aquí a fer propaganda
sinó a arremangar-se i refer el pressupost, amb la seriositat de
refer un pressupost, que vol dir establir noves prioritats i per
tant desprioritzar altres coses. Aquesta és la feina rigorosa,
seriosa, que se suposa que com a parlamentaris hem de fer.

A banda d’això també em sembla molt sorprenent que el
partit que cada dia en aquest parlament, quan tenen una
oportunitat, diuen que el que cal fer és rebaixar els impostos,
ara vinguin a dir que ha d’haver-hi partides específiques per a
finalitats concretes, la qual cosa em torna a refermar en la idea
que és totalment demagògic venir aquí i  fer bandera de
demanar doblers per un sector i a la vegada..., em pregunto, no
sé, em sembla que ha estat el Sr. Campos, que ara resulta que
és l’abanderat del sector públic i de la despesa social, a veure
si és que pensa posar ell de la seva cartera, perquè d’una banda
ens presenta PNL el seu grup dient que s’han de reduir els
impostos a zero, i per altra banda va demanant que s’habilitin
partides extraordinàries. Per tant m’agradaria que tots aquests
abanderats de les necessitats socials i de les necessitats de la
classe treballadora em diguin com pensen pagar totes aquestes
necessitats.

I per acabar, només aclarir a la Sra. Pons que no l’he
acusada de fer futurologia, he acusat tots els grups de
l’oposició de voler que el conseller faci futurologia, que és
molt diferent, i em baso en tot el que li van demanar a la
compareixença que va fer ahir, i això és tot. 

Evidentment per tot el que he dit votarem en contra.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo en un primer moment, quan vaig
veure aquesta PNL, el primer que se’m va acudir és, clar, el
Partit Popular fa micropolítica i va allà on li demanin coses,
ajudes concretes. Aquesta PNL, si llegeixes la proposta, diu
que el Parlament de les Illes Balears doni suport a les
escoletes infantils de Balears. El Govern balear en dóna. (...),
no me miri així, no me miri així, quan vostè sap que portem
més d’una legislatura barallant-nos aquí per les aportacions
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que es fan a educació infantil, que van passar de 0 que va
deixar vostè durant la seva legislatura a 6.000 que tenim ara.
Per tant ja tenim aquí...

El que passa és que aquesta PNL és demagògia en estat
pur, perquè té una paraula, sols té una paraula que ho capgira
tot, i  és que destini una partida pressupostària a centre
d’educació infantil autoritzats, CEI, formin part, o no, de la
xarxa pública. Aquí està la demagògia, aquí està la demagògia,
perquè tots els centres d’educació infantil que formen part de
la xarxa pública tenen la seva ajuda; els que no la tenen són els
que no formen part de la xarxa pública, els que no la tenen són
els que no formen part de la xarxa pública, els que no la tenen
són els que voluntàriament han dit que no volen formar part de
la xarxa pública; i ara són els que volen l’ajuda. Si haguessin
estat dins de la xarxa pública tendrien dret a aquesta ajuda de
fins a 3.000 euros, perquè l’ajuda fins a 3.000 euros és per a
centres privats, Sra. Pons, jo això li vull explicar. Vostè parla
aquí de centres privats i els centres privats també tenen
l’ajuda, també tenen l’ajuda si formen part de la xarxa. Per tant,
es dóna suport, es dóna suport a les escoles infantils privades.

A més, el súmmum de la demagògia arriba quan llegeixes
titulars com que ho fan tot bé a Madrid. A Madrid, la Sra.
Ayuso, titular del dia 16 d’abril: “Ayuso retira les ajudes a les
escoletes de la xarxa pública”. És a dir, a Madrid retiren les
ajudes a la xarxa pública i aquí demanen ajudes per a les que no
formen part de la xarxa pública. Això és contradicció en estat
pur.

Després, jo li volia dir, Sr. Campos, diuen que la
ignorància és molt atrevida i venir aquí a parlar de guarderies
i barrejar guarderies i escoletes i educació infantil és no
entendre de què va aquesta PNL. Aquesta PNL va d’educació
infantil, va d’educació infantil a centres d’educació infantil, a
centres d’educació infantil que estan autoritzats, és a dir, que
estan dintre d’un context, que compleixen els requisits del
Decret 88, de tots els decrets d’educació infantil i no són
guarderies, no són guarderies, Sr. Campos, són centres
d’educació infantil. I aquests centres d’educació infantil si han
volgut, siguin públics o privats, si han volgut formar part de la
xarxa pública, ara tendrien les ajudes. 

I que es donen ajudes, Sr. Campos, es donen fins a 6.000
euros als públics i fins a 3.000 als privats. Per tant, no em
digui que no arribin. Sí que arriben les ajudes perquè, a més a
més, li va dir el conseller l’altre dia que estan pagant totes les
ajudes precisament per això. 

I torn a dir, i  amb això acabo, les escoletes no estan
tancades perquè continuen fent feina, des de casa estan fent el
seguiment. Les escoletes de la xarxa pública. Li torno a dir,
aquesta PNL, no formar part de la xarxa és una decisió
voluntària del centre, és una decisió voluntària. Vostè ho sap,
no digui que no, perquè qui ha d’expressar la voluntarietat de
pertànyer a la xarxa? I si entres a la xarxa, quins avantatges
tens? Tens ajudes, tens beques menjador, etc., i voluntàriament
aquests centres no han volgut formar part de la xarxa. Per tant,
ara no tenen ajudes i ara no tenen beques menjador, per tant

tenen ajudes com a empreses. El que passa és que aquí ara
volem fer un totum revolutum i que hi entrin totes.

Per tant, nosaltres consideram que aquesta PNL és
totalment capciosa i va en contra del que es va aprovar en un
primer moment que són les ajudes de 6.000 euros per a les
públiques i 3.000 per a les privades de la xarxa pública i que
està aprovada i que s’està pagant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara per contradiccions té la paraula
el grup proposant. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull manifestar el
nostre agraïment als grups Ciutadans, VOX i El Pi que donen
suport a aquesta iniciativa, iniciativa presentada per la
Federació dels Centres d’Educació Infantil Privats Autoritzats
i als quals el Partit Popular únicament donam veu. 

Vull manifestar també la nostra estupefacció per la
incoherència d’aquells grups que parlen de les persones, però
que després les deixen abandonades, sobretot a aquelles més
vulnerables -aquests grups són PSOE, MÉS i Podemos-, i que
a més les deixen abandonades sobretot en aquests moments
més greus, més importants com és quan hi ha una crisi
sanitària. 

Vull recordar que a la passada legislatura hi va haver una
certa alçada de mires molt més important que la que tenen
aquests grups aquesta legislatura i es varen fer acords, no
grans acords, però sí varen ser els nostres acords, molt
importants en matèria d’educació infantil. Vull recordar a
aquells grups que precisament va ser el Grup Parlamentari
Popular que va incloure en aquests acords els centres
d’educació infantil  privat autoritzats perquè no estaven
inclosos més que els que formaven part de l’escola pública.

Vull recordar també que estam parlant d’una demanda de la
Federació d’Escoletes Autoritzades, nomenades així per elles
mateixes a la carta, són centres d’educació infantil autoritzats
i que inclou un centenar d’escoletes. Sembla que a la primera
intervenció no s’ha entès molt clarament, no estam parlant de
la comissió 0-3, no estam parlant de 36 escoletes que
voluntàriament estan dins la xarxa de la Sra. Armengol, sinó de
totes aquelles que estant autoritzades varen continuar al marge
d’aquesta xarxa i realitzen una funció de conciliació tant o més
important que elles.

Crec que és una falta de respecte a les famílies i a totes
aquestes escoletes, que ara ho estan passant malament, que es
cerquin excuses com que havien de dirigir les seves iniciatives
a Treball. Ja se’ls ha dit que han de dirigir les iniciatives a
Educació precisament perquè són vostès els que sempre han
volgut incloure tota aquesta feina dins l’àmbit educatiu. 
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Crec que és una falta de respecte sobretot tenint en
compte que en el pla de desescalada previst pel seu govern, del
Sr. Sánchez, precisament són les escoletes 0-3 les que han de
donar la primera resposta a les famílies i crec que en aquest
sentit han de tremolar no només aquestes escoletes 0-3 sinó
les famílies 0-6, sinó també les famílies que tenen fills de 6
a 14 anys que sí han quedat abandonades les primeres ens
podem imaginar com poden quedar aquestes segones.

Això no va de model, això va de coherència, això va de
conciliació, això va d’estimació i això va d’estar a l’alçada de
les circumstàncies. 

Ja sabem que el govern Armengol no és precisament
sensible amb la conciliació. Vull recordar que el Sr. March fa
cinc anys que té pendent un pla d’igualtat dins el sector docent
i que el Partit Popular cada dos anys li presenta una iniciativa
que normalment, a més, s’aprova dins aquest parlament perquè
el faci d’una vegada. Per tant, ja sabem que no és sensible,
però el que no sabíem és que en moments de dificultat encara
mantindria aquesta incoherència.

Ens pareix també que és el moment de retornar
mínimament el sacrifici que estan fent aquests professionals
d’educació infantil, és el moment d’estar a l’alçada del
sacrifici que estan fent les famílies i és evident que el lema
que tenen vostès, senyors del partits mal anomenats
progressistes i del govern Armengol, aquell lema que tenen
vostès que ningú quedi enrere era un lema fake, a no ser que
si vostès el que pretenien és que quedem enrere tots i per això
ningú no quedaria més enrere que els altres.

Evidentment, aquest lema seu era un lema fake, igual que
és fake la seva preocupació per la conciliació, igual que va ser
fake la compareixença del seu conseller March, igual que és
fake la seva preocupació per l’educació 0-6 anys.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Riera. Idò un cop acabat el
debat passam a la votació del punt únic de la Proposició no de
llei RGE núm. 6141/20.

Com saben ara el secretari procedirà a la lectura del nom
dels diputats i les diputades per ordre alfabètic i han de votar
sí, no o abstenció. Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

No.

EL SR. SECRETARI:

María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí... No... Perdó, volia dir “no”, si m’ho permeten, volia dir
“no”.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mascaró... Joan Mascaró... Està desconnectat?... Està
desconnectat. Continuam.

Núria Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

En aquesta excepcionalitat, sí.

EL SR. SECRETARI:

Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Ares Fernández. No.

EL SR. PRESIDENT:

Crec que en aquest moment sí que està connectat el Sr.
Mascaró, crec, ho veig de molt enfora.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, president, ja torn estar connectat.

EL SR. PRESIDENT:

Demani-li el vot.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de
llei RGE núm. 6141/20, relativa a habilitació d’una partida
pressupostària extraordinària per tal que els centres
d’educació infantil puguin subsistir després de l’estat
d’alarma. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies per la col·laboració de tots i totes.
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