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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, Sra. Presidenta, bon dia, Josep Castells substitueix
Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Volia també saludar els diputats que assisteixen
per videoconferència. Sr. Castells, bon dia. Bon dia, Sr.
Lafuente, em sent bé?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí. Sí, sí. Jo no sé si em sent?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfectament, gràcies. Sra. Cabrera, bon dia.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Hola, bon dia. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Hola, perfecte, molt bé. Podem seguir.

En segon lloc els informe 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, el secretari anomenarà els diputats
i les diputades, que respondran “sí”, “no” o “abstenció”. La
crida es realitzarà per ordre alfabètic.

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. 8523/20 i 8606/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8523/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a promoció de la formació
professional dual.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8523/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la promoció de la formació
professional dual.

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, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ens
fa molta il·lusió presentar avui aquesta proposició no de llei
per una sèrie de motius, il·lusió i a la vegada creim que és la
conseqüència directa de la situació greu que vivim arran de la
pandèmia de la COVID-19: taxa d’atur disparada a Balears, el
maig va augmentar un 92% respecte del mes de maig -gràcies-
de l’any anterior. Balear ostenta el rècord d’atur amb
l’increment més gran de tot el país. Estarem tots d’acord que
són molt males dades, i la que ve.

Volem eliminar el límit d’edat de la formació professional
dual per tal de potenciar la immersió dins el món laboral
d’aquelles persones que no ho han pogut fer encara, i també
per al reciclatge d’aquells que han hagut d’abandonar el seu dia
a dia, és a dir, la seva feina habitual, perquè sincerament i
senzillament l’han perduda. Això esdevé una necessitat més
enllà dels 25 i, si m’apuren, dels 30 anys. Hem de donar una
oportunitat a totes aquelles persones que volen canviar de
professió, reciclar-se, independentment de la seva edat i
també, com deia, d’aquells que no han pogut encara començar
a fer feina. Hem de recordar que hi ha joves d’avui que estan
entre els 25 i els 40 que no han pogut accedir al món laboral
perquè varen haver de menjar-se una crisi l’any 2008 i ara se’n
tornen menjar una altra.

D’acord amb les dades d’un informe que ha fet públic el
Ministeri d’Educació del curs 2014-2015 -és el darrer del
qual hi ha dades disponibles- l’accés a graus superiors de
formació professional, per exemple, de persones de més de
30 i 40 anys representa un 12% i, en segons quins àmbits
econòmics, quasi un 50%; parlam del vidre, d’indústries
alimentàries, sociosanitàries..., un 12% dels estudiants. Per
tant creim que estaria justificat facilitar l’accés perquè,
demanda, n’hi ha i n’hi haurà encara més endavant, i després de
la crisi econòmica i la destrucció de llocs de feina en què ens
trobam a causa de la COVID-19.

Hem de dir també que segons la normativa autonòmica de
formació professional dual han de tenir 23 anys màxim quan
accedeixen a fer aquests estudis, és a dir, són 25 per acabar,
però són 23 per poder accedir-hi, i com deia, segons aquest
article 8.a), nosaltres pensam que és absolutament...
insuficient. 

Per tant creim també que la formació professional dual
combina la formació dels alumnes als centres educatius amb
una activitat laboral retribuïda, amb un contracte de treball i un
procés de preparació a una empresa específica del sector. A
les Illes aquest curs 2019-2020 la formació professional dual
ofereix 18 graus entre mitjans i superiors a un total de 12
centres educatius públics i concertats, amb 311 alumnes que
treballen a 186 empreses; és un percentatge molt petit del
total d’alumnes matriculats a l’FP bàsica, grau mitjà, grau
superior. 

Per accedir, com deia, a la formació professional dual
s’estableix límit d’edat de l’alumne en 25 anys. El Grup
Parlamentari El Pi considera que s’hauria d’eliminar aquesta
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barrera, possibilitar a tota la població formar-se i actualitzar-
se per accedir a un treball mitjançant una formació
professional qualificada. En aquest sentit ho va entendre i
modificar la comunitat autònoma de Galícia per al curs
acadèmic 2019-2020.

Per tant aquesta és la nostra proposta: “El Parlament de les
Illes insta la Conselleria d’Educació a adequar i a ampliar
progressivament l’oferta de cicles formatius d’FP en la seva
modalitat dual, tenint en compte les demandes del mercat
laboral actual”.

Segon: “El Parlament de les Illes insta la conselleria a
implantar de forma gradual la modalitat dual a tots els centres
d’FP de les Illes Balears”.

Tercer: “El Parlament insta el Govern de les Illes a
eliminar l’edat màxima d’accés de l’alumne a formació
professional dual mitjançant tots els mecanismes legals que
siguin necessaris”.

I quart: “El Parlament de les Illes insta la conselleria i les
cambres de comerç a impulsar una major cooperació entre el
teixit empresarial i la formació professional dual”.

Esperam que ens pugueu donar suport des de tots els grups
parlamentaris. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. El Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares ha presentat les esmenes RGE núm. 9442/20,
9443/20 i 9444/20. Per a la seva defensa té la paraula el Sr.
Campos per un temps de 5 minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros apoyaremos esta
proposición de El Pi, nos parece acertada y además va en la
línea que defiende VOX en toda España. De hecho el pasado
7 de mayo el Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de
los Diputados registró una proposición no de ley relativa a la
elaboración de un calendario específico para las prácticas
curriculares de formación profesional. Propusimos un
protocolo coordinado con las comunidades autónomas para
lograr una respuesta común y equitativa a los problemas de los
alumnos de FP y de FP dual. 

Es importante recordar que antes de que el Gobierno
aprobara el decreto del estado de alarma la mayoría de las
comunidades autónomas paralizaron la actividad educativa en
centros de enseñanza y universidades. Desde entonces
millones de alumnos en toda España se encuentran en sus
domicilios sin poder asistir a sus centros de estudios y
realizando toda la actividad educativa a través de métodos
tecnológicos. Debido a estas sucesivas prórrogas del estado
de alarma solicitadas por el Gobierno y ante el avance
lamentable de la pandemia se ha dado la circunstancia de que
los alumnos que estudiaban cualquiera de las ramas de FP y de
FP dual de forma presencial no han tenido posibilidad de

acudir de nuevo a lo largo de estos cursos, a sus clases, ya sea
para exposiciones, para exámenes o para charlas. 

Y además es un tema muy importante, porque en los
últimos años los titulados en FP prácticamente han alcanzado
al de los graduados universitarios. En esta línea, además, en
estas circunstancias excepcionales que vivimos, el pasado 24
de marzo la secretaria general de Formación Profesional, la
Sra. Clara Sanz, se reunió con los directores generales de
Formación Profesional de las 17 autonomías para intentar
lograr la unificación de criterios para los alumnos de FP; en
aquella reunión se acordó acortar las prácticas a 220 horas,
que es lo mínimo que exige la normativa básica para obtener
el título. Según los datos del propio ministerio, hasta 400.000
alumnos de estas enseñanzas tenían que estar trabajando en
empresas; antes de esta decisión los alumnos necesitaban
acreditar unas prácticas de 380 horas entre marzo y junio los
grados medios, y unas 400 en los grados superiores, para
acceder al mercado laboral.

Por todos estos motivos y en estas circunstancias es por
lo que desde VOX consideramos importante promover en
todas las comunidades autónomas el establecimiento de un
protocolo de actuación único para que las autonomías puedan
dar una respuesta común y equitativa a los problemas de
alumnos de FP y de FP dual; de ahí el sentido de las tres
enmiendas de adición presentadas, donde en una se insta a
coordinarse en ese protocolo de actuación; en otra se insta al
Gobierno de las Islas Baleares a adoptar las medidas oportunas
que permitan extender el período de prácticas curriculares
para que los alumnos de FP puedan realizar esas prácticas una
vez acabe la situación excepcional de crisis sanitaria y no se
vean perjudicados por este motivo; y una última enmienda de
adición en la que se insta al Gobierno de las Islas Baleares a
adoptar medidas oportunas para que aquellos alumnos que en
este curso 2019-2020 no han podido realizar las prácticas
debido a toda esta situación puedan solicitar una excepción
académica para que el siguiente curso puedan comenzar bien
un grado universitario o bien un grado superior en formación
profesional, esto con el objetivo de evitar que esta situación
no les afecte en los planes académicos y que la FP, que,
insisto, ya está prácticamente a los mismos niveles de los
graduados universitarios, no se vea tan perjudicada sobre todo
siendo tan importante para el mercado laboral, un mercado
laboral que además también se va a ver afectado por esta
crisis.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat l’esmena RGE núm. 9472/20, i per a la seva defensa
té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Desde el Grupo Parlamentario
Popular votaremos también a favor de esta iniciativa. Está
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totalmente en la línea de nuestra gestión que se ha hecho de la
formación profesional, tanto aquí como en otras comunidades
autónomas, y además pensamos interesante ir más allá y por
eso hemos presentado una enmienda, un nuevo punto, para
instar, como ha hecho por ejemplo el gobierno popular en
Galicia, que además ha sido bastante pionero en esta medida
que se propone, a aprobar ayudas para financiar los
desplazamientos de los estudiantes hasta la empresa en la que
realice las prácticas.

Nuestra realidad insular convierte además esta propuesta
en una iniciativa que dará más opciones a los jóvenes baleares,
independientemente de la isla de residencia o del municipio
en que estén, que normalmente está a veces a diferentes
distancias del centro de estudio o trabajo, y de esta manera
permitirá incentivar la formación profesional dual para
mejorar su aceptación a pesar del desigual reparto territorial
que haya en sus plazas.

También votaremos a favor de las enmiendas presentadas
si son aceptadas, porque consideramos que son positivas,
aunque algunas de ellas pensamos que van en relación con lo
que ya se aprobó la semana pasada o la anterior, que hace
referencia a la posibilidad de trasladar las prácticas a
septiembre. Recuerde, Sr. Campos, que se incluyó la
posibilidad además de que no se eliminaran las becas y se hizo
a instancia de mi grupo para la formación profesional en
general, pero en todo caso también evidentemente es positivo
que se reafirme para la dual. 

Y el tiempo que me resta aprovecharé para hacer un breve
repaso a la formación profesional dual, que creo que es muy
importante y con la que me siento además bastante implicada.

Miren, la formación profesional dual fue establecida
mediante Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo a la creación de empleo, una ley del Partido
Popular precisamente para luchar contra la crisis económica
de 2010 y la elevada cifra de paro que el gobierno socialista
dejó en España, 5 millones de parados, con una tasa de
desempleo del 54,1% para jóvenes menores de 25 años frente
al 23% de la Unión Europea, y además elevado en la franja de
16 a 19 años a un 74% de la población activa, lo cual es
alarmante. A parte de estas cifras, otras cifras educativas
como la elevada tasa de abandono escolar, que está anclada en
Baleares ahora en un 26% pero que en aquellos años estuvo
cerca del 40%, requirieron una serie de políticas activas y
eficaces que se desarrollaron por gobiernos del Partido
Popular tanto a nivel nacional como aquí en Baleares desde
2011 a 2015. Así establecimos estímulos a la contratación a
tiempo parcial con vinculación formativa para jóvenes
desempleados menores de 30 años, como por ejemplo
reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social, y
así nació el contrato de prácticas que dio luz a la formación
profesional dual. 

En 2012-2013 había en España 513 empresas adscritas a
la formación profesional dual, y en 2016 eran ya 9.916
empresas, con lo cual queda evidente que el empuje del
Partido Popular fue bastante importante. 

En Baleares sepan ustedes que también se impulsó con
fuerza esa legislatura la formación profesional dual, de hecho
fuimos pioneros a nivel nacional de ponerlo en marcha a nivel
autonómico, y muchos jóvenes pudieron realizar formación en
su instituto, y paralelamente las prácticas en una empresa con
un contrato de trabajo para adquirir las habilidades necesarias
para su plena inserción en el mundo laboral. Con ello, como
les decía, fuimos de los primeros en ponerla en marcha, y en
2015 había un total de 220 plazas en cinco familias
profesionales: hostería y turismo, administración y gestión,
electricidad y electrónica, informática y comunicaciones, y
transporte y mantenimiento de vehículos. 

Esta formación profesional dual se concibió para facilitar
estos contratos de aprendizaje, aquí en Baleares para jóvenes
de hasta 30 años por el contexto de la crisis, como les he
dicho, y con una previsión de un paro no inferior al 15%. Pero
casualmente cuando llegó el gobierno socialista en 2018 se
truncó esta posibilidad, y en vez de mantener la formación
profesional dual para cualquier franja de edad, ya que se había
consolidado como una figura positiva, se aprobó un real
decreto ley, 28/2018, con medidas mal llamadas,
evidentemente, sociales, en las que entre otras brillantes ideas
se anuló esta excepcionalidad, dejando por ejemplo a Baleares
con más de 20 alumnos que acababan de comenzar el primer
curso sin el prometido contrato que implicaba esta modalidad
de formación profesional.

Desde entonces algunas comunidades autónomas han sido
sensibles al valor de la formación profesional dual; ha
eliminado el límite de edad, como les había dicho
anteriormente, Galicia, donde se puso en marcha un plan de
dinamización con una inversión de 5 millones de euros en
2019 y que suma a día de hoy más de 1.000 alumnos. Frente
a esa reactivación educativa gallega del Partido Popular
lamentablemente en Baleares seguimos con límites de edad de
23 años, y en cinco años hemos pasado sólo de 220 alumnos
a 311 alumnos, una parálisis si tenemos en cuenta el
incremento de población educativa anual, unos 2.000 alumnos
como mínimo, que nos anuncia el conseller March cada año.
Esto son ejemplos de políticas socialistas de inactividad
educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Riera. Vagi acabant, que (...) el temps.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Así le interpelamos -gràcies, Sra. Presidenta, serà un
minutet-, interpelamos al conseller en el pleno de 26 de
marzo de 2019 instándole a implicarse en formación
profesional dual y en solucionar el problema de estos jóvenes
e invertir en nuevos ciclos, y así continuamos un año después,
instando al Gobierno.

Hoy como les decía votaremos a favor de esta iniciativa.
Solicitamos también que se tenga en cuenta esta propuesta
nuestra, y consideramos además que esa propuesta ayudará
además a todos los jóvenes, como se ha hecho en Galicia, a ir
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más allá de su realidad territorial, de la realidad insular de
Baleares, con la dificultad que hay de acceder a diferentes
modalidades de formación profesional dual, como se dice en
la propuesta, con la dificultad de acceder a diferentes tipos en
función de donde uno reside, poder facilitar además el
transporte a estos jóvenes, por lo cual pedimos su
implicación, su sensibilidad y, si es posible, el apoyo a nuestra
enmienda. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Els grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena
RGE núm. 9479/20. Per a la seva defensa per part del Grup
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, venim aquí a parlar avui..., crec que la idea d’El Pi, de
la Sra. Pons, ha quedat molt clara, venim a parlar d’FP dual, i
remarco allò  de dual perquè és important, perquè aquí s’ha
barrejat el que és FP, el que és FP dual o no, perquè aquí
s’aprofita tot.

És cert, és cert que l’FP dual és un element important.
També és cert que l’FP dual ha estat un dels objectius del
govern progressista de la legislatura passada i d’aquest, perquè
aquí ha vingut la Sra. Riera a fer aquí un speech sobre Galícia.
Balears no és Galícia, i jo sé que estan en període
preelectoral, però som a Balears, no a Galícia, i per tant
vendre la gestió de Galícia a Balears queda una mica... no sé
com.

Sí que li he de dir que s’ha posat en valor l’FP, li dic que
s’ha posat en valor l’FP. S’han posat xifres i dades, la Sra.
Riera ha posat aquí xifres i dades, el que passa és que se li han
oblidat les dades més importants: quants alumnes hi havia
cursant-ne, perquè ha posat aquí empresaris, places, però
alumnes se li ha oblidat, o no ho sabia, i això que ella era la
consellera. Però bé, dit això passem a la proposta, que és el
que interessa. 

Crec que és una proposta més que interessant, és una
proposta que incideix en allò que consideram oportú, que es
pot donar una formació professional reglada i una formació
professional de caràcter dual, que a més a més té una doble
vessant: la vessant en educació però també la vessant en
ocupació. L’FP dual des de la vessant d’ocupació per
aconseguir certificats de capacitació crec que és molt
important perquè està directament connectada amb el teixit
productiu, i també és més que satisfactòria.

Respecte de la idea inicial que la Sra. Pons ha aportat a la
PNL aquí, que diu que és aconseguir allò del límit d’edat..., a
veure, el límit d’edat està establert pel tipus de contracte. Li
puc dir que el límit d’edat a l’FP dual es regula mitjançant un

contracte, un contracte en formació, per tant, són treballadors
que cotitzen a la Seguretat Social, etc. Per tant, aquest tipus de
contracte té unes limitacions, no és que es vulgui llevar així
com així, sinó que hi ha tot una sèrie de limitacions que ho
fan. Per tant, en canviar el límit d’edat s’hauria de canviar el
tipus de contracte. 

Nosaltres consideram que seria interessant plantejar-se un
tipus de contracte d’FP dual, en el qual entre les diferents
coses, però així i tot la consideram més que encertada.
Nosaltres ja li avanç que li votarem a favor de tots els punts
que ha plantejat.

Li hem presentat una esmena perquè consideram que, tal
com estava redactat, potser era molt exhaustiu, posar FP dual
a tots els centres de secundària de les Illes Balears podia
resultar fins i tot excessiu i molt complex. Per tant, li hem fet
una esmena per assegurar que hi hagi FP dual a totes les illes
de manera ben distribuïda, que puguin accedir tots els alumnes
de totes les illes a l’FP dual i no a tots els centres, perquè ho
consideram fins i tot excessiu.

Respecte l’esmena que ha presentat el Partit Popular,
nosaltres no hi estem d’acord, no perquè s’hagi plantejat a
Galícia, sinó perquè consideram que si els alumnes de
Formació Professional dual estan contractats estan treballant
i estan fent una feina, la característica de l’FP dual és que una
part d’aquest contracte és en formació, però la resta és
laboral, la resta és un contracte de feina on s’hi treballa, on
s’hi aprenen competències, per tant, cobren un salari, i
consideraríem que podria resultar fins i tot un greuge
comparatiu respecte de la resta de treballadors de la mateixa
empresa; és a dir, uns treballadors que estan en formació
cobren desplaçament i els altres no. Per tant, jo crec que fins
ara l’FP sí que té beques i es poden..., van més que suficients.

Respecte de les esmenes de VOX, jo què vol que li digui,
Sr. Campos? Nosaltres hi votarem en contra, entre altres
coses perquè, primer, no parla d’FP dual, vostè ha vingut aquí
a parlar d’FP i FP dual i posa l’afegitó de dual, però no hi té
res a veure, perquè parla d’FCT, parla de..., -sí, parla d’FCT a
les seves esmenes- i les FCT són d’FP reglada, no d’FP dual,
perquè l’FP dual és tota l’FP, és tota una pràctica, perquè és un
contracte de feina. Per tant, nosaltres consideram que les
esmenes poden ser o no encertades, però no corresponen a
aquesta PNL, aquesta PNL és d’FP dual, no d’FP, que és la
diferència, hi ha una diferència substancial.

I l’FP dual es troba regulada a un decret específic o a una
ordre ministerial específica, on es regulen els tipus de
contracte, on es regulen les diferents maneres. I, a més a més,
li ho torn repetir, l’FP dual té dos vessants: el que s’imparteix
en centres d’educació i el que s’imparteix als centres de
Formació Professional ocupacional, que és una altra gamma
per accedir bé a un títol d’FP o bé a un certificat de
professional. Per tant,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, vagi acabant per favor.
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, ja acab. Sols dir això, que consideram la mesura, la
proposta molt encertada, la votarem a favor, però les esmenes
les consideram que se’n surten fora.

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:

Sra. Presidenta. Bueno nosotras creemos que es
importante poner en valor la Formación Profesional, por la
oferta educativa no universitaria que supone que los jóvenes,
cualquier persona pueda formarse y desarrollar una actividad
laboral, con total garantía de aprendizaje y adquisición de las
competencias necesarias para desarrollarla. Es una
oportunidad para jóvenes y también para personas adultas que
se inician en el mercado laboral, también como ha comentado
en la presentación de su PNL, para incrementar la
competencia profesional de quien haya perdido el trabajo,
necesite adquirir conocimientos en otros ámbitos, o
especializarse en alguno en concreto para que puedan seguir
ampliando su currículum.

La Formación Profesional facilita una adaptación más
rápida de las nuevas tecnologías y necesidades del mercado
laboral, y esta teoría hay que ponerla en práctica a través de
una oferta formativa más amplia, que abarque las necesidades
del mercado laboral, pero las necesidades reales, y que
también recoja, además, las distintas sensibilidades de
formación. En todo caso es importante y queremos reflejar la
importancia de facilitar también el desarrollo profesional en
campos como las nuevas tecnologías, las energías renovables
y la formación especializada en el cambio climático y en los
nuevos modelos de energías sostenibles y energías verdes.

Nos parece, por tanto, necesario y acertado y, en
consecuencia, votaremos a favor del primer punto de esta
PNL, en la que se pide la ampliación de la oferta formativa. En
España el número de personas que optan a este tipo de
enseñanza está muy por debajo de la media europea.
Lamentablemente la Formación Profesional aún no ha
alcanzado la suficiente dignidad social, digamos, que merece,
y que parece que aún no ha conseguido convencer de los
beneficios y de la importancia de contar con técnicos y con
técnicas en diferentes campos. Este es uno de los retos a los
que se enfrenta este Gobierno, que los anteriores no han
sabido poner en marcha, no han sabido, digamos, hacer de la
Formación Profesional pues algo excelente, alcanzar la
excelencia y algo que se considere realmente digno y
merecedor del respecto y de las políticas públicas que sean
necesarias para alcanzar, pues eso, la excelencia en este tipo
de formación.

Este Gobierno está haciendo esfuerzos y avances en sus
políticas con tal de dignificar, con dar a conocer, con mejorar
el abanico de las posibilidades del desarrollo profesional y el
aprendizaje y en este Parlamento se aprobó hace bien poco el
compromiso de procurar que la información de la oferta,
llegue a todas las personas que están interesadas y esa
formación sea de fácil acceso y comprensión.

En estos momentos de incertidumbre, por la crisis
económica-social en la que ya estamos entrando y que
Baleares será una de las primeras comunidades en padecer, en
cuanto bueno, ya lo estamos viendo, por la falta de temporada,
es de vital importancia que la información y que la formación
sea cuanto más completa mejor. La promoción de la oferta
formativa creemos que es una apuesta muy necesaria, estamos
de acuerdo en la necesidad de la formación dual y creemos
que es una alternativa a los estudios universitarios. Y también
en estos momentos en los que muchísimos jóvenes van a
quedarse sin poder trabajar en esta temporada y así como
muchísimas familias van a necesitar ingresos, no puede
perderse ninguna oportunidad ni de formación, ni de acceso al
mundo laboral. Y, por lo tanto, tenemos que conseguir que,
además del contenido, se eliminen las barreras que limitan el
ejercicio de esta modalidad de formación.

Por tanto, también votaremos a favor del punto 3 y 4, en
concreto, el punto 3, en el que se permite que haya personas
mayores de 25 años que puedan acceder a esta formación y
facilitarles así la oportunidad de encontrar un nuevo puesto de
trabajo.

Y sin más, pues muchas gracias presidenta.

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. Una vegada més, vull donar les gràcies
als treballadors i treballadores de la casa, perquè els donam
una feinada en fer les comissions aquí i en les condicions amb
les que han de fer feina.

Bé, tot el que sigui prestigiar i millorar l’FP, ja sigui dual
o no, sigui benvingut. Entenem que massa vegades l’FP, en
general, ha estat menyspreada, ha estat arraconada, els bons
anaven cap a un vent i els que acabàvem EGB anàvem cap a un
altre, i jo crec que a dia d’avui molts són els alumnes d’FP
amb estudis universitaris, que acaben després la seva formació
amb una FP. Centrem-nos, però, en l’FP dual, que entenem que
és una de les peces bàsiques sobre les quals se  sustenta la
formació, en aquest cas, a les Illes Balears.

La legislatura passada es varen posar les bases i es va fer
molta feina, es va donar un fort impuls a l’FP dual, a través de
la direcció general, que la duia Maria Alorda. Aquesta
legislatura se segueix fent feina en aquest sentit i, és clar, està
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clar, la pandèmia ens du, ens condueix a un panorama laboral
molt dur, a un panorama laboral amb moltes dificultats, i
l’única manera de sortir-ne és amb formació. Crec que aquest
fet fa que l’impuls a l’FP dual sigui imprescindible.

També necessitam la implicació  empresarial en el
reconeixement d’aquesta formació, necessitam empreses,
empreses de tots els àmbits, empreses que ens donin un mà en
aquest sentit i vegin l’FP dual com a una manera de tenir una
mà d’obra ben formada, especialitza en allò que fa i que ens ha
de conduir, a través de la formació, cap a l’excel·lència, com
deia.

De fet, a les Illes Balears comptam també amb instituts de
referència quant a FP, tenim l’institut de Son Llebre, vinculat
a oficis, a professions vinculades amb el món social, que és un
institut de referència a nivell d’Estat. Per tant, tenim aquest
pes, tenim aquesta formació, tenim aquests bons professionals
docents, i hem de pegar-li aquest impuls perquè és important
aprofitar l’FP dual per marcar un espai laboral cap a la
diversificació econòmica també.

Crec que el fet de plantejar com a un dels eixos bàsics de
la sortida de la crisi i de la diversificació econòmica la
formació crec que és molt important.

Per això donarem suport a la iniciativa, ens agradaria que
ens acceptàs l’esmena perquè és una esmena que hi posa seny
a la cosa, no és res de l’altre món. 

I, ja per acabar, li vull dir, Sra. Riera, que també es miri un
poc políticament el que fa el seu company Feijóo, que, en cap
cas i en cap moment, no ha fet seguidisme de l’extrema dreta. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Passarem ara 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, hablaré desde mi escaño, si me lo
permite. Miren, bueno, decirle al Grupo Parlamentario El Pi
que por supuesto vamos a votar a favor de todos los puntos de
esta iniciativa, está por supuesto en la línea que desde mi
grupo parlamentario y desde mi formación política siempre
hemos defendido, una apuesta clara por la formación
profesional y esperamos que sea también, de una vez por
todas, la prioridad de este govern, y más aún en un contexto de
recesión de nuestra economía y una previsión del aumento del
paro y del desempleo con unos datos, bueno, nefastos y unas
dramáticas previsiones.

Necesitamos mejorar la competitividad y aumentar la
productividad de nuestras empresas con unos datos de empleo
juvenil que son los peores de Europa, y con un mercado
laboral muy vinculado al sector servicios y al de la

construcción, donde creemos que debemos poner el foco para
mejorar la productividad y mejorar la formación continua de
nuestros trabajadores.

El mercado laboral demanda cada vez más jóvenes
formados por formación profesional, también con idiomas, y
Baleares, siendo una comunidad autónoma, pues sorprende
que tengamos tantas dificultades para encontrar candidatos que
cubran la demanda del empleo actual. Por ello, desde
Ciudadanos siempre hemos pedido al Govern más partidas
presupuestarias para fomentar la formación profesional básica
y también ampliar las plazas de FP dual, que va ser más
necesario que nunca en este momento.

La FP dual es un pilar básico entre el empleo y la
formación que aúna formación y experiencia profesional, un
modelo que cuenta con una gran implantación en otros países
y en alguna comunidad autónoma como la del País Vasco. 

Decir, que ya también lo puse de relieve hace poco más de
dos semanas, que nos preocupa saber si el Govern va a poder
sacar o va a poder ofertar todas esas plazas de FP a que estaba
comprometido en su plan para 2021, 18.000 plazas a las que
el Govern se comprometió en su Plan integral de formación
profesional. Estamos encima de ello y queremos saber si va a
poder cumplir con ello y por eso esta proposición también
nos parece interesante. 

Es necesario ampliar los ciclos formativos que se ofertan
en modalidad dual y adaptarlos al mercado laboral actual.
Necesitamos una oferta extensa, variada y que dé respuesta a
las necesidades de cualificación de los ciudadanos y de las
empresas en esta capacidad de adaptar los currículos de
diferentes ciclos formativos a los perfiles profesionales que
vienen pidiendo las empresas. Y es de gran importancia que en
FP básica exista un ciclo en modalidad dual, por su
importancia en la mejora de la integración en el mercado
laboral de estos jóvenes alumnos. 

Se lo expliqué ya al conseller Negueruela este martes, y
vuelvo a insistir hoy, ante este drama del empleo que vamos a
vivir en nuestras islas, uno de los colectivos que más nos
preocupa son los jóvenes, los jóvenes menores de 30 años o
ya lo podemos alargar hasta 35 años, nos preocupa su
incorporación al mercado laboral en una situación como la
actual. Por eso consideramos importante que ponga en marcha
un plan de formación en competencias digitales básicas,
formaciones también sociosanitarias, adaptadas a esta crisis. 

Y, por tanto, como digo, vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts. Endavant.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup té una
llarga trajectòria d’haver donat suport i d’haver proposat
sempre que ha estat possible suport a la formació professional
i especialment, evidentment, a la formació professional dual,
a l’alternança entre el sistema educatiu i el sistema laboral.
Per tant, donam la benvinguda i agraïm a El Pi que hagi
presentat aquesta proposició i, com no pot ser d’altra manera,
hi votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Ara té la paraula la Sra. Pons per fixar posició i assenyalar
si accepta les esmenes i entenc també si accepta votació
separada.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a tots la bona voluntat
i la bona iniciativa, jo crec que el bon criteri per acceptar
aquesta iniciativa d’avui. He de dir que dels quatre punts que
conformen la iniciativa d’avui crec que el punt 3 era
l’epicentre d’aquesta proposta, és a dir, llevar el límit d’edat
perquè hi hagi una formació professional dual amb garanties,
amb qualitat a la nostra comunitat autònoma, com a altres que
també ja ho han pogut posar en marxa. 

Sabem que aquesta formació professional dual i aquest
límit d’edat dels 25 anys va en relació amb la taxa d’atur, però
pensam que, com que vénen molt mal dades, aquesta situació,
com ja he explicat, és el moment tal vegada de capgirar la
realitat.

Els vull agrair a tots la seva, com deia, bona voluntat i bon
criteri i diré una frase que vaig llegir d’una dona que tenia més
de 40 anys i que va començar a fer una formació professional
dual: “es un renacer para mí”, és una oportunitat quan la vida
et capgira, com hem dit de vegades les preguntes o el destí et
canvia les preguntes quan et penses que ja saps totes les
respostes, quan tanquen una empresa en què fas feina o quan
has de canviar la teva manera de sobreviure i de subsistir
perquè simplement ja no tens un lloc de treball. 

És, per tant, també una oportunitat per als qui no han entrat
mai en el món laboral, perquè no han pogut, perquè són dues
crisi, pel que sigui, perquè és complicat en aquesta societat
que vivim.

Sr. Campos, le voy a agradecer muchísimo el tono de su
intervención de hoy, creo que ese es el tono, ese es el tono
de respeto, de no mezclar temas, de no hacer un totum
revolutum, pero aún así le voy a decir una cosa, no le

puedo aceptar las enmiendas por una cuestión, porque creo
que el foco de esta iniciativa está puesto precisamente en
quitar el límite de edad en la formación profesional dual.
Sus iniciativas, que son buenas, yo le invito a que si quiere
reforzar las presente otro día y por supuesto las
apoyaremos y le agradezco muchísimo el tono, pero como
le ha recordado la  Sra. Riera nosaltres això ja ho vàrem
debatre i ho vàrem aprovar. Si és perquè es reforci més em
sembla bé, però nosaltres avui és que no volem desvirtuar la
iniciativa, no és perquè no hi creguem en això que vostè diu.
Creim que sí, però no volem desvirtuar que el focus està posat
en la Formació Professional Dual. 

Per tant, avui no els ho podré acceptar, però li agraesc de
tot cor aquest to que ha tengut avui tan conciliador.

Al Partit Popular li acceptarem l’esmena, pensam que sí,
que a més a més... -vaig a cercar-ho, que duc molts de papers
i no em vull perdre-, li acceptarem l’esmena, Sra. Riera,
efectivament pensam que és possible per una cosa, perquè no
posa ni termini ni quantia, per tant, pensam que això, com que
vostè no ha posat uns terminis ni una quantia, es pot estudiar,
es pot aprovar i es pot instar el Govern que ho posi en marxa.
Pensam que la iniciativa és bona, va en concordança amb la
nostra proposició  no de llei i està clar que aquest pla de
dinamització també va d’acord amb el que nosaltres pensam,
hi pot haver moltes més mesures, a partir d’aquí podem
créixer tot allò que sigui necessari i tot allò que pensem que
pot millorar el sistema educatiu i laboral, perquè sobretot és
laboral, dels habitants d’aquesta terra.

Pel que fa a l’esmena que han presentat el PSOE, Unidas
Podemos i MÉS els vull dir que sí que l’acceptam.
Efectivament nosaltres nos vinimos arriba, com vàrem dir...,
que volíem modalitat dual als centres de totes les Illes
Balears, tal vegada hem somniat massa amb els reis mags i ens
sembla bé que sigui “a centres de totes les Illes Balears”, amb
això de moment ens podem conformar. Per tant, l’acceptarem.

No sé si volia dir alguna cosa més..., Sr. Casanova, vostè ha
dit que hi ha un contracte, que això de posar límit d’edat... tot
i que em dóna suport, jo entenc la seva reflexió, però quan
volem canviam els contractes, fem decrets nous, canviam les
normes... Així que li agraesc moltíssim el seu suport.

Sra. Santiago, estic d’acord també que és necessària
aquesta ampliació de la formació i ens sembla molt bé la
reflexió que ens ha fet.

Llavors, diria al Sr. Joan Mas que efectivament la formació
és imprescindible i l’impuls ho és també. I pel que fa a les
empreses, que hi han de ser, jo crec que hi són, almanco això
ens va transmetre el conseller d’Educació el passat mes
d’octubre, quan encara no estàvem dins aquest tsunami que
vivim, ell va dir: “és que hi ha més empreses que estudiants en
la formació professional dual”; és que, a més, si li donen
l’impuls, si aconseguim que no es limiti l’edat, si aconseguim
lluitar per ella i focalitzar els esforços, crec que pot
funcionar, sobretot per això, perquè és una connexió dels
joves amb un món laboral que se’ls escapa, els demanen
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experiència, els demanen currículum, no en tenen, és que no
poden arrencar. Per tant, crec que amb tot això podem anar bé.

Ciutadans, també estam d’acord que hi hagi d’haver més
places de formació professional dual i sobretot més dotació
pressupostària, però bé el tema dels euros en aquests
moments també és una altra incògnita. Brussel·les, Espanya...
no sabem qui ens pagarà la festa.

I per suposat també gràcies al Grup Mixt pel seu suport. 

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Entenc que votarem separadament per
punts...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, sí, accept votació separada, perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Aturem un minut la sessió, un segon.

Votarem punt per punt, d’acord. Entenc que aquesta PNL
tindrà cinc punts perquè està acceptada l’esmena del PP i el
punt 2 serà modificat per l’esmena presentada pel PSOE,
correcte?, PSOE, UP i MÉS per Mallorca.

Idò comencem la votació pel primer punt. Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sí, gràcies, presidenta. Començam.

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández, sí. 

Sra. Elena Benlloch.

 LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sra. Pons, volia comentar alguna cosa?

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdoni, Sra. Presidenta. Tal vegada no ho he entès bé,
però ara no entenc per què fem votació separada. Jo l’he
acceptada, però si... bé, no ho sé... és igual, perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú vol votació separada?, o he entès... que no tothom
està igual... en el sentit en els mateixos punts. Ningú no ha
demanat votació separada? Dons podem votar a continuació...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord, votaríem segon, tercer i quart punts junts i el
cinquè a part.

D’acord. Idò votem la resta de la proposició no de llei amb
les esmenes incorporades. No..., un moment, un moment...

Ho farem en dos blocs, els punts segon, tercer i quart punt
en una votació i després farem una altra votació només del
darrer punt, del cinquè punt, d’acord? Gràcies.

Doncs ara passarem a la votació del segon, tercer i quart
punt. Endavant, Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Gràcies, presidenta. Començam.

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 21 / 11 de juny de 2020 327

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández, sí. 

Sra. Elena Benlloch.

 LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, a mi se m’ha botat, secretari.

EL SR. SECRETARI:

Ai, perdoni, Sr. Diputat, Sr. Joan Mas.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No, Mascaró..., sí.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mascaró, perdoni.

Idò 13 vots a favor. Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, ara passam a la votació del cinquè punt. Endavant,
Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sí. Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patricia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Lina Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Gloria Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández, abstenció. 

Sra. Elena Benlloch.

 LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Secretari. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició  no de llei RGE núm. 8523/20, relativa a la
promoció de la Formació Professional Dual.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8606/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a l’escola concertada.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8606/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes a l’escola concertada.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, una altra vegada a tots els
diputats i diputades. A Balears hi ha més de 50.000 nins que
estudien a una escola concertada, escoles que formen part de
la xarxa de centres sostinguts amb fons públics que fan molt
bona feina i que suposen a més un bon estalvi al Govern, a part
de constituir un element fonamental de l’estructura educativa
de la nostra comunitat.

De fet, cada plaça concertada costa al Govern balear,
segons els estudis, la meitat que una pública i si s’haguessin de
reubicar tots els seus alumnes en centres educatius públics
s’haurien d’invertir molts de doblers públics i construir tots
els centres que fossin necessaris.

Actualment el col·lectiu concertat està molt preocupat,
estam ficats de ple en una crisi sanitària i ja s’han començat a
notar els efectes de la crisi econòmica derivada de l’estat
d’alarma i de la gestió  que consideram improvisada i
inadequada de la pandèmia de la COVID-19 per part del
Govern. Una crisi, a més, que tampoc no tendrà comparació
amb res del que hem viscut fins ara i és normal que es
preocupin, perquè tampoc el Govern de les Illes Balears no ha
manifestat un clar suport al sector educatiu concertat i ha
actuat amb falta de diàleg i irresponsabilitat davant l’estat
d’alarma.

Són més d’un centenar de centres educatius que tenen cura,
com deia, de l’educació de 50.000 mil nins a les Balears, que
no han rebut fins ara ni un sol euro per a protocols sanitaris ni
per desinfecció, ni tenen a dia d’avui cap compromís clar que
s’incrementin les aportacions públiques que reben.

Vostès em diran que han rebut mascaretes, que han rebut
gels, sí, han rebut ara, però no ha rebut aportacions dineràries
per organitzar-se els protocols sanitaris que han de posar d’ara
en endavant.

A això s’hi suma que no saben com començaran el curs ni
si tendran ingressos de menjador o activitats extraescolars que
els ajuda a tenir uns fons propis per fer determinades gestions
de formació i determinades actuacions d’inversió. No saben
tampoc si hi cabran tots els nins o han de canviar les
distribucions de les aules o fer obres als banys o a les zones
comuns, entre d’altres actuacions, tenint en compte els canvis
de parer que contínuament ens indica la ministra Celaá.

A la vegada, una part important d’aquests centres, els que
donen educació infantil de 0-3 anys, encara estan més
preocupats perquè desconeixen com subsistiran, el mateix
Govern ha decidit que siguin ells mateixos o els ajuntaments
els que decideixin si han d’obrir, si no han d’obrir durant la
desescalada. No ha donat ni tan sols exemple obrint els seus
centres que havien d’obrir dia 8 de juny i que, en definitiva, de
moment, no estan oberts, no sabem si la setmana que ve
obriran. A més, els ha dit a aquests centres que es facin càrrec
ells de complir els protocols sanitaris amb els  seus propis
mitjans. No sé si han obert, Sra. Mas, que em diu vostè..., bé,
no vull interactuar, però s’ha retardat quant al que deia que
havien d’obrir i ha deixat en mans dels centres privats decidir
si obren o no obren i si posen ells els seus propis protocols
sanitaris.

Per tot això, hem presentat aquesta proposició no de llei,
en primer lloc instar el Govern a aprovar una ajuda
extraordinària i urgent per a l’escola concertada perquè pugui
aplicar protocols sanitaris a la desescalada de la crisi sanitària
i realitzar obres, inversions i altres actuacions de cara al
proper curs escolar 2020-2021, perquè tenguin garanties de
qualitat igual que té o que tendrà o hauria de tenir l’escola
pública. 

En segon lloc, instar el Govern a assumir la seva
responsabilitat en la gestió educativa en els centres d’educació
infantil i donar criteris clars als ajuntaments i als titulars de
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centres privats autoritzats sobre el protocol sanitari per a
l’obertura que estan fent durant la crisi sanitària, els que
poden, i aprovar una ajuda urgent i especial per a aquests
centres, perquè tots ho puguin fer amb garanties sanitàries
adequades. Els he de dir  que nosaltres ens hem reunit amb
molts de representants d’aquests centres i la majoria tenen els
seus treballadors o els han tengut en ERTO, i diuen que la
solució d’aquí en endavant no serà continuar així sinó acabar
acomiadant-los perquè no tenen possibilitat d’alçar la barrera,
a causa de les restriccions que hi ha de nombre de nins,
d’aforament, tenint en compte les ràtios que hi ha als centres
educatius i més en els de la concertada, com saben vostès, que
moltes vegades són ràtios impossibles i no tendran, per tant,
viabilitat econòmica per dur a terme aquesta funció que duen
no només educativa sinó familiar, assistencial i social.

Un altre punt és instar el Govern de les Illes Balears a
avançar cap a l’equiparació retributiva del personal docent de
l’escola concertada i incrementar l’aportació prevista per al
proper curs 2020-2021 per a la contractació de més personal
docent de manera que sigui viable iniciar aquest curs. Avui
mateix hem vist algunes de les reaccions sindicals a la falta de
negociació de recursos educatius aportats  pel Govern a la
desescalada educativa. Anuncis, per exemple, de les meses
sectorials de la pública, de representants sindicals que pensen
impugnar aquesta falta de negociació o dur al Sr. March als
tribunals, precisament perquè no ha negociat, i l’insten que
posi 1.000 treballadors més. Imaginin si els sindicats de la
pública demanen per la pública, e l que deu està sofrint la
concertada que rep una part de les aportacions de les famílies
que, atesa la situació precària econòmica i social que tenim no
saben si podran continuar duent els nins a aquests centres. 

Finalment, instar el Govern de les Illes Balears a
actualitzar la part autonòmica de mòduls econòmics de
finançament de l’escola concertada per millorar el
manteniment dels centres educatius privats sostinguts amb
fons públics. Saben vostès que aquests mòduls estan congelats
des de l’any 2008 i són els que ajuden a la contractació del
PAS, personal d’administració i serveis, o per exemple per a
les despeses de manteniment dels centres. Seria també
convenient no només incorporar un increment a la part de
professorat sinó també al manteniment dels centres davant
d’una situació de protocols sanitaris. 

Per altra banda, també, ajudes per tenir més personal de
suport educatiu per a nins de necessitats específiques de
suport o necessitats especials, els nins NESE i els nins NEE
que tenen unes necessitats afegides de manera que el curs
2020-2021 pugui ser començat amb garanties de qualitat, que
esperam que puguin arribar no només als centres públics si és
possible sinó que almanco en igualtat d’oportunitats puguin
arribar també als centres de la concertada.

Demanam el seu suport, la seva implicació, el seu
reconeixement a aquesta feina que fa l’escola concertada i
sobretot el seu suport. Pensam que a un moment com l’actual,
davant d’una crisi sanitària, una crisi social i econòmica, és el
moment de tenir altesa de mires, és el moment de representar
realment a aquelles persones que ens varen donar la confiança

perquè des d’aquí traslladem els problemes del carrer al
Govern i proposem solucions, que no facem només aquesta
feina de control, que vostès moltes vegades ens diuen que es
converteix tal vegada en una tasca en ocasions negativa, per
incisiva o per exhaustiva, sinó que també facem una feina
propositiva. Això és el que proposam avui des del Grup
Parlamentari Popular i això els deman a vostès, que tengui
comprensió i suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Els Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos han presentat l’esmena RGE núm. 9420/20.
Per a la seva defensa, per part del Grup Socialista, té la paraula
el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts. Endavant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, Senyors i senyores diputats.
Tornem a tenir aquí una PNL presentada pel Partit Popular en
defensa de l’escola concertada, perquè aquí sembla que la
dreta és l’única defensora de l’escola concertada. Crec que ha
quedat més que clar per part del Govern, del Grup Socialista,
que l’escola concertada té el suport del Govern. Des d’un
primer moment l’escola concertada, ja si partim de la idea que
l’escola concertada es munta en temps i gràcies a una llei
socialista, partim ja de la idea que volem que pugui existir
l’escola concertada. Per tant, no és cap perill per poder tirar
endavant la concertada. 

També li he de dir que, any rere any, aquest govern ha
demostrat que dóna suport a l’escola concertada i ha
augmentat el pressupost, ha posat mesures d’ajudes de
menjador que no en tenia, ha augmentat el personal de suport.
És a dir, any rere any s’ha anat augmentat.

Sí que és cert que vostè ha vengut aquí a defensar, a més
m’ha agradat perquè ha tret un concepte que curiosament ha
canviat, el concepte de professorat preocupat que va néixer
quan vostè era consellera pel concepte de “concertat
preocupat” que acaba de dir avui aquí. És a dir, ha capgirat, ha
capgirat quan vostè era professora, era consellera els
professors de la pública era el professorat preocupat i, per
tant, ara vostè és el “concertat preocupat”. Però bé. 

També m’ha sobtat perquè diu que, és clar, els col·legis
concertats diuen de les aportacions de les famílies. Jo creia
que la concertació era precisament la gratuïtat d’això,
l’aportació de les famílies igual és de caràcter voluntari, com
aquesta taxa que s’han inventat allà, que hi ha comunitats que
tant prega per l’escola concertada, que és Madrid, que és la
taxa aquesta sanitària, que és voluntària, però recomanada, i
demana 159 euros per alumne per a les mesures.

Per tant, vostè ve aquí a seguir reivindicant mesures que
són, jo no li dic que no, que no siguin reals i que no siguin
adients, però també és una realitat; és a dir, nosaltres tenim
una política educativa en la qual l’escola concertada és una
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peça més del tauler educatiu, l’escola concertada forma part
de la xarxa pública i se l’atén en tot, de fet quan s’han repartit
protocols, també EPI, s’han repartit a les escoles concertades. 

Quant a mesures retributives jo li vull recordar que els
convenis que afecten la concertada, e ls  convenis que s’han
signat, de quatre, tres s’han signat per governs progressistes.
A més a més, el darrer que és durant la legislatura del Partit
Popular no es va fer absolutament res i ara s’estan recuperant.

Per tant, crec que no pot venir aquí a fer, a ser la defensora
de la concertada quan vostè i el Partit  Popular després fan
mesures contràries. Vostè abans ha vengut aquí a parlar de les
bondats de Galícia i jo li parl de les bondats de Madrid.
Madrid posa una taxa als alumnes de l’escola concertada per
a EPI per als professors. 

Per tant, allà ho gestionen d’una manera i aquí ve vostè a
gestionar-ho d’una altra. I a més a més vol ajudes per a
inversions i d’altres.

Nosaltres li hem presentat una esmena perquè està clar que
hi ha voluntat de l’equiparació salarial, consideram que tots els
docents, els de la pública i els de la concertada, fan una feina
encomiable, durant la pandèmia tothom ha fet una feina
encomiable i, per tant, crec és de rebut lluitar per
l’equiparació salarial la qual, poc a poc, es recupera, de fet li
puc esmentar totes les coses que s’han posat en marxa des del
2016: s’ha recuperat la paga extra del 2012, s’ha recuperat la
paga pels 25 anys, etc., per tant, hi ha millores salarials. Què
no hi són totes les que hi haurien de ser? Sí, però també li he
de dir que estam en una situació extrema i hem d’anar amb
molt de seny.

Sí que parla que l’any que ve farà falta més professorat,
doncs segurament, però hi ha una cosa que vostè estarà
d’acord amb mi, que és el tema pressupostari, no podem tirar-
nos a la piscina ara comprometent un pressupost que encara no
sabem com acabarà, la COVID ha capgirat totes les mesures
pressupostàries que estaven plantejades, tota la línia
pressupostària s’ha capgirat i hem de mirar a partir d’ara com
es van solucionant els diferents problemes. Jo li asseguro Sra.
Riera que per a l’any que ve a la pública s’hauran de prendre
mesures, però a la concertada també, perquè si s’han pres
mesures en època en què s’estava bé, ara també seguirem
prenent mesures.

Jo crec que aquest Govern, com vostè vol fer veure moltes
vegades, no és una amenaça per a l’escola concertada, sinó
més aviat el contrari, el que sí és una amenaça és la dreta per
a l’escola pública, i això ho hem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Casanova. Gràcies.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... -ja acab-, s implement dir-li que nosaltres no li donarem
suport a aquesta iniciativa i li hem plantejat una esmena

precisament per poder donar suport a aquest punt que és el de
l’equiparació salarial, perquè consideram que els docents fan
una feina encomiable.

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. El Estado gasta en la concertada
6.179 millones de euros, eso según el último dato que
encontramos en el Ministerio de Educación, que es del 2017,
pero por ahí, por esa cantidad seguirá yendo el tema. Esta
cantidad supone un 17,7 del gasto educativo, incrementando
en 7 puntos desde el año 2007, en 10 años la cantidad que se
destina a las concertadas ha subido 10 puntos, la cantidad que
se ha subido a la escuela pública ha sido de un 1,4%. La
concertada ganó en este mismo periodo un 25% más de
financiación.

Vamos a votar que no en la práctica totalidad de esta PNL,
con la salvedad del salario a los docentes, porque nos parece
que los derechos de los trabajadores y trabajadoras están por
encima de la anomalía que supone que en un país democrático
con destinación de financiación pública a una escuela pública,
exista una escuela concertada, porque al fin y al cabo esa gente
contratada con dinero público está contribuyendo, y hablo de
los docentes, con su esfuerzo a la formación de niños y niñas.
Lo ideal, y por lo que no vamos a dejar de hacer política en
ese sentido, es que la oferta de plazas públicas se amplíe
considerablemente y pueda en un futuro, que ya llega
tardísimo, acoger a los profesores y profesoras de la escuela
concertada a incluirlos de todas en la escuela pública. De
momento, ante la situación no podemos negar que los sueldos
se equiparen.

Presentamos una enmienda, esta y con reservas por los
derechos de las personas que imparten clase, y así como
defendemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras,
también defendemos la libertad de cátedra, también
constitucional y que exige que se pueda enseñar sin recibir
presiones políticas ni económicas. Díganme ustedes que tanto
llaman a la libertad de un montón de cosas, si no se infringe
este derecho cuando esos profesores pagados con dinero
público pueden ser despedidos si no se ajustan a la ideología
del centro que paga directamente. Eso es una vergüenza. 

Pero en todo lo demás vamos a votar que no, porque a mi
miren, que las escuelas católicas, la red que agrupa a los
centros de la iglesia represente el 60% de la escuela
concertada pues no me parece nada bien, porque meter la
religión en la escuela, que además se financia con el dinero de
todos y de todas, con mi dinero y con el de todos y de todas,
es un error gravísimo, una anomalía que se ha enquistado y que
quitar esa injusticia es cuestión únicamente de voluntad
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política. La religión es privada y personal y tiene sus centros
de culto para procesarla, la religión tiene que ir fuera de las
escuelas. 

Vamos a votar que no porque la concertada, a pesar de
recibir dinero de todos y de todas, no tiene la obligación de
dar servicios que la administración sí que está obligada a dar,
por ejemplo no hay escuelas concertadas en las zonas rurales,
donde no hay negocio no hay concertada. Porque la concertada
al filtrar y seleccionar alumnos de mayores estratos
socioeconómicos, se ahorra muchísimo dinero en materia de
refuerzos y apoyo de alumnos más desaventajados. La escuela
concertada está durando más de lo previsto y eso que
solamente fue una idea de Felipe González, porque la libertad
de enseñanza, reconocida en la Constitución española, se
concreta en la posibilidad de creación de centros privados,
efectivamente, pero ni en la Constitución, ni en el derecho
comparado de las opciones privadas, establece que tienen que
ser financiadas con fondos públicos. 

Eso es una decisión política, así lo dejó dicho además el
Tribunal Constitucional, diciendo que era del todo claro que
el derecho a la educación no comprende el derecho a la
gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque
los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente
allá donde vayan las preferencias individuales. Desviar dinero
público para financiar intereses privados, eso es un delito que
bien conoce el Partido Popular. Invocáis a la libertad para
proteger vuestros intereses y privilegios individuales, invocáis
a la libertad de centro y lo que realmente queréis decir, es que
queréis educar a vuestros hijos e hijas con gente de su mismo
estatus social y económico. 

Con la existencia de la escuela pública y la concertada, se
está ratificando presupuesto tras presupuesto, que el sistema
educativo público sufre de una segregación social y cada curso
que pasa, desviándose dinero a escuelas que hacen negocio, se
renuncia al concepto de enseñanza común de libre acceso y de
equidad en las oportunidades. La escuela pública es lo mejor
que se ha inventado para librarnos de la ideología de nuestros
padres, o siquiera para escogerla libremente. La escuela
pública es el antídoto precisamente al totalitarismo
ideológico que ustedes intentan imponer. Pasarán profesores
progres, pasarán profesores fachas y se elegirá una corriente
ideológica que nada tenga que ver, o mucho tenga que ver con
la ideología de nuestros padres.

El derecho de los padres a que le den en su educación en
su casa, ese es el derecho de los padres, pueden llevarlo a la
escuela, o  puedes educarlos en casa, pero si los llevas a la
escuela, en el colegio, en el instituto deben tener una ventana
abierta al mundo, a otros mundos que sus padres no tienen
derecho a censurar, porque existen muchos mundos y muchas
realidades y con eso no van ustedes a terminar.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passem ara 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 Sra. Riera, avanzarle que
tiene todo el apoyo del Grupo Parlamentario Ciudadanos en su
propuesta. La escuela concertada supone el 40% de plazas de
alumnos de Baleares, 40%, y aunque no le guste a la izquierda,
la escuela pública junto con la escuela concertada, vertebran
nuestro sistema educativo que es dual. La enseñanza
concertada no es subsidiaria de la pública, sino que son
complementarias y esto lo ha declarado el Tribunal Supremo
en varias resoluciones. 

Miren, aquí no se trata hoy de defender un model u otro,
Sra. Santiago, lo que usted llama “anomalía”, y lo ha reiterado,
es libertad, Sra. Portavoz de Podemos, de Unidas Podemos.
¿Cómo pueden tener tanta urticaria a la igualdad y a la libertad
y sobre todo a la igualdad de oportunidades?

Ustedes con sus falsos dogmas y sus falsas realidades,
porque le invito a que vaya a un colegio concertado de estas
islas y vea a los alumnos que estudian allí, lo que está diciendo
es completamente mentira, Sra. Santiago, pero mentira
completamente. 

Nosotros queremos que todos los niños de estas islas
puedan acceder y tengan la libertad de acceder al centro que
deseen sus padres y ellos mismos, pero sigan ustedes con sus
dogmas y apoyados por el Partido Socialista.

Creemos, como ha dicho la Sra. Riera, que es momento de
hacer un reconocimiento a nuestra escuela concertada, que no
supone ningún menoscabo a la educación pública, como ha
intentado hacer el portavoz del Partido Socialista, es decir,
apoyar a la escuela concertada no tiene que menoscabar el
apoyo a una educación pública de calidad a la que siempre
Ciudadanos estaremos apoyando.

Ahora dicen que presupuestariamente es imposible, pero
miren, en diciembre ya dijeron a los sindicatos de la
concertada que no era posible aplicar las mejoras para los
docentes de la concertada y de sus jornadas laborales, mejoras
que ya habían sido pactadas, pero que aún no han empezado a
implementar. Esto supuso la constatación de que la educación
concertada no es una de las prioridades del Govern de la Sra.
Armengol. 

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: a mi grupo
parlamentario nos preocupa que haya en realidad una hoja de
ruta marcada por Unidas Podemos para acorralar a la
educación concertada.

Por ello, en el debate de presupuestos pusimos cinco
enmiendas al articulado relativas a favorecer el cumplimiento
de ese acuerdo, firmado en 2016, con la educación concertada
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para sus mejoras salariales, suprimir del articulado de la Ley
de presupuestos las nuevas trabas del Gobierno de Armengol
a la escuela concertada y dar cumplimiento a estas mejoras,
pero todas las enmiendas fueron rechazadas.

El Govern incumple sistemáticamente la obligación
establecida en el artículo 117.4 de la LOE para posibilitar la
equiparación gradual entre las retribuciones del personal
docente de la pública y de la concertada.

Los docentes de Baleares están totalmente discriminados
en la comparativa con otras comunidades autónomas y con
relación a sus compañeros de trabajo, de trabajadores de la
administración y servicios de nuestros centros.

Aunque el conseller de Educación en esta cámara y en esta
comisión nos garantiza siempre su firme compromiso con la
educación concertada ya le dijimos que había bastantes
artículos en la Ley de presupuestos que dificultan poner en
marcha todas esas mejoras. 

Además, coincidimos con el Grupo Popular que en un
momento como el actual necesitan la seguridad los colegios
de la escuela concertada de que van a recibir una ayuda
extraordinaria para poder implementar todos los protocolos
sanitarios de la desescalada de esta crisis, y también para el
curso 2020-2021, como proponen en su punto 1.

Nosotros desde Ciudadanos reiteramos nuestro voto a
favor de todos los puntos de esta PNL.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Si m’ho permet, presidenta, parlaré des de l’escó. Bé, és
vera, és a dir, són molts d’alumnes, són molts de docents, són
molts de llocs de feina, totes aquestes coses són certes i si
accepta l’esmena que li han presentat el PSOE i Podemos, que
crec que seria bo que l’acceptàs, nosaltres a aquest punt sí que
el votarem a favor.

Ara bé, és clar, vostès plantegen, i ho duen fent almanco el
que duim de legislatura, per la poca experiència que tenc, un
enfrontament, com a una espècie d’enfrontament entre
concertada i pública i, és clar, la concertada forma part de
l’enxarxat de l’ensenyament de l’alumnat d’aquesta comunitat
almanco. I hi ha concertada... hi ha una diversitat dins la
concertada que és molt importat, és a dir, com deia la diputada
de Podemos, hi ha molta concertada catòlica, però també hi ha
molta concertada no catòlica, tenim cooperatives, tenim..., és
a dir, hi ha tota una tradició també a les Illes Balears, però el
que no acab de veure, Sr. Riera, és aquest enfrontament que
provoquen amb això.

Deixem que la conselleria faci la seva feina, la conselleria,
pel que sabem, està en contacte amb l’escola concertada.

També li vull fer saber que els centres públics no han rebut
aportacions extres pel tema de la COVID, han rebut els EPI i
han reorganitzat les arques de cada centre. No han rebut
aportacions extres.

Ens trobam en una dinàmica de cada dia intentar resoldre
els problemes que van sortint, els equips directius i els
claustres cada dia fan feina per intentar resoldre els problemes
que van sortint, en aquests moments fem feina per tenir un fi
de curs, per poder posar les notes i per poder tenir un fi de
curs el més presencial possible. Vegem com es resolen els
problemes.

Està clar que no hi pot haver cap alumne que a l’any que ve
no comenci el curs, per tant, s’hauran de garantir les places
per a tothom. Per tant, tots aquests alumnes de la concertada
hauran de tenir plaça per ser escolaritzats . Per tant, deixem
que la conselleria, amb el calendari que li  sigui possible,
resolgui els problemes que surten perquè el que està clar és
que no quedarà cap al·lot sense... cap alumne sense
escolaritzar. Vull dir, tampoc no..., això és claríssim.

Per tant, deixem que la cosa la resolgui així com pugui
l’administració competent, en aquest cas la Conselleria
d’Educació i, ja li dic, si accepta l’esmena, votarem a favor
d’aquest punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té  la paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts. Endavant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Cuando sale una proposición que
tiene que ver con la concertada es uno de los temas que más
claramente refleja el odio visceral que tiene la izquierda hacia
este tipo de educación o sistema. 

A mí me hace gracia cuando ha salido aquí el Sr. Casanova,
representante del Partido Socialista, y ha dicho: “ha quedado
claro que nosotros no tenemos ningún problema y apoyamos
a la concertada”, y a continuación sale su socia de gobierno,
la Sra. Santiago, de Podemos, y suelta aquí que “la concertada
es una anomalía que está durando más de lo previsto”, o sea,
que se quiere cargar claramente la educación concertada; que
es coherente, que lo dijo el Sr. Iglesias y compañía, que a la
educación concertada había que eliminarla.

Pero, vamos, no intenten ustedes vendernos que están con
la concertada cuando gobiernan con unos señores que quieren
acabar con ella y, además, lo dicen claramente, porque aquí lo
que ha dicho ha sido espectacular, ha dicho que “es una
anomalía, que esto está durando demasiado, que tenemos que
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librarnos de las ideologías de nuestros padres...” Sra. Santiago,
no sé, si usted ha discutido con su padre no nos lo haga pagar
a todos, no tenemos ningún problema con las ideologías con
los padres algunos, otros sí, pero tratar este tema al hablar de
la educación concertada como si la educación concertada
fuera una especie de centro de adoctrinamiento, me parece
algo... asombroso cuando, precisamente, aquí el
adoctrinamiento lamentablemente no está en esos lares. El
adoctrinamiento aquí, en Baleares, está en muchos centros
educativos públicos, donde se adoctrina en el pancatalanismo
separatista, donde... vaya usted al registro de denuncias,
encontrará miles de denuncias por el apabullante
adoctrinamiento pancatalanista separatista que se sufre en la
mayoría de centros públicos.

Sí, sí, sí , lamentablemente, empezando por ese
adoctrinamiento...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... empezando por ese adoctrinamiento que supone...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... no poder tener libertad de elección de lengua y que ustedes
han impedido completamente. Eso, Sra. Santiago, señores de
Podemos, eso sí que es un problema de falta de libertad, de no
poder elegir libremente la lengua para educar, ustedes
imponen el catalán estándar dentro de la educación y utilizan
los centros como centros de adoctrinamiento. 

Eso sí que es un problema, y eso no se produce en la
concertada, o se produce en algunos centros concertados,
pero no por ser concertados o públicos, sino porque el
sistema es verdad que ahí tiene un problema, un problema de
falta de respecto a la libertad. Porque cuando hablamos de
concertada o hablamos de algún tipo de educación, lo que
tenemos que tener en cuenta es que aquí lo que defendemos es
la libertad de educación, que es un derecho constitucional,
pero es que a que ustedes no les gusta, ni ese derecho ni la
Constitución misma, y lo  han dicho varias veces, y además
quieren volarla por los aires en cualquier momento y van de la
mano de aquellos que quieren acabar con ella.

Por eso, es evidente que este Gobierno, tanto el Gobierno
de España como el Gobierno balear, tienen entre ceja y ceja
acabar con la educación concertada, hacerle la vida imposible,
y lo vemos en situaciones como el coronavirus, por eso es
acertada esta proposición no de ley y por eso la vamos a
apoyar, porque se trata de que la educación concertada reciba
ayudas, porque también se ha mantenido al margen de esas
ayudas, y no lo dicen los partidos de la oposición, lo dicen las
propias asociaciones de colegios concertados o incluso a
nivel nacional la CONCAPA, que les reitera el abandono al
que se somete a los colegios concertados. Se lo ha dicho la
CONCAPA, se lo ha dicho además con una carta que

remitieron no hace demasiado tiempo, cuando les dijeron que
muchas familias se van a encontrar con pérdida del trabajo de
uno de los dos miembros de los progenitores, o sus ingresos
podrán caer drásticamente y van a suceder un sin fín de
situaciones que a día de hoy no somos capaces de percibir y
podrán verse abocados a renunciar al colegio donde llevan
voluntariamente a su hijo.

Esto está pasando y a estas personas no se les está
ayudando ni aquí, ni en ninguna parte, y no por falta de ayuda,
no por falta de medios para ayudarles, no, porque ustedes
tienen entre ceja y ceja acabar con la educación concertada,
porque su concepto de libertad no es este, su concepto de
libertad es el de la imposición, es el de utilizar la educación
como herramienta para ir creando esos hombres del mañana,
bajo  el parámetro de sus ideas socialistas que,
lamentablemente, van en sentido contrario a la defensa de las
libertades. 

Por eso, nosotros apoyaremos cualquier proposición que
ayude a la educación concertada y a la educación, en general,
porque la educación, la enseñanza es uno de los pilares sobre
los que debe construirse una sociedad que quiera ser libre y
afrontar con garantías de éxito un futuro muy complicado.
Otro día podremos debatir, porque no es cuestión de esta
PNL, pero podremos debatir sobre sistemas educativos, que
estamos abiertos a la educación y podremos hablar de temas
tan interesantes como el cheque escolar, que es el que
realmente da libertad a los padres para poder elegir, -sí, sí,
para poder elegir-, se trata de que elijan lo que quieran y no
que les impongan lo que ustedes quieren, que es lo que están
haciendo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel 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. Intervendré des del meu escó si
m’ho permet perquè seré molt breu. De fet, la meva
argumentació podria durar trenta segons, el Grup Parlamentari
El Pi sempre ha estat a favor de l’escola concertada, per què?
Perquè és necessària i també perquè pensam que tots han
d’estar en igualtat de condicions laborals i també educatives.
Aquí podria acabar, però bé continuaré.

Pensam que l’escola concertada és important per això,
perquè la necessitam sobretot, també creiem que no hi ha
d’haver confrontament entre una i una altra, i primer, és una
peça clau dins l’estructura educativa a les nostres illes i està
que és un complement indispensable a l’escola pública. Tenim
necessitat de garantir el dret de nins, nines i joves a rebre una
educació de qualitat i amb totes les garanties sanitàries
exigides pel Govern de l’Estat, el Govern de les Illes i per
pares i mares d’aquesta comunitat, vull afegir.
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Sincerament una cosa, no sé d’on sortiran tants de doblers
per pagar la festa, perquè Europa no es pronuncia, Espanya no
respon i jo no sé si a cada comissió que aprovam coses com
aquestes tan necessàries, hauríem de convidar al director
general de Pressuposts que s’assegués aquí, i ens digués no
n’hi ha, no n’hi ha, perquè és que no n’hi ha. No sé com ho
farem per tanta cosa que hem de menester, d’on traurem els
doblers? És la gran pregunta i l’única pregunta que ens hauríem
de fer. Tot i això nosaltres com diem, hi votarem a favor.

Tenim una esperança perquè el Sr. Martí March, conseller
d’Educació, va dir aquí que ell trobava, bé, ell volia una partida
pressupostària extraordinària COVID-19, nosaltres també la
volem, però ho tornam demanar: d’on sortirà tanta cosa?

I, per tant, estam d’acord que no hem de fer cap passa
enrera en els drets adquirits en educació, ni perdre un pilar
fonamental de la nostra comunitat educativa, com és la
concertada, mentre sigui necessària i imprescindible; qui sap
en el futur, perquè, és clar, de vegades menyspream un
ensenyament concertat que és absolutament necessari en
aquesta terra i que ho ha demostrat i que n’hi ha de tot tipus,
n’hi ha de religiosos, però n’hi ha que no ho són, n’hi ha que
estima religiosos i n’hi ha que no. Per això hi ha diferents
ofertes dins el nostre sistema educatiu.

És evident que els alumnes han de tornar a les aules amb
garanties sanitàries i acomplir tots els requisits establerts pel
Govern, si no hi ha doblers, com deia, no es poden exigir
segons quins requisits, com poden ser ràtios per classe. És a
dir, es posarà un màxim, no, ara és un metre i mig, no ara, 20,
bé, ja veurem què és el que passa.

En qualsevol cas nosaltres votarem a favor d’aquesta
iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts. Endavant.

Sr. Castells? Sembla que s’ha perdut la connexió. Sr.
Castells? D’acord.

Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol
una suspensió..., -sí, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, disculpi Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Endavant, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies. Bé, jo, en primer lloc, he de començar
dient que no comparteixo l’opinió que ha volgut defensar el
Partit Popular que l’actual Govern sigui un govern contra
l’escola concertada, crec que el Govern porta una línia d’un
escrupolós respecte per l’escola concertada. Si de cas, sí que
és veritat que són una mica incongruents els discursos dels
diferents partits del Govern sobre l’escola concertada. Jo crec
que la línia que porta el Govern, que és la que d’alguna manera
ha defensat el Sr. Casanova, jo crec que és una línia
respectuosa amb l’actual marc constitucional i és una línia que
nosaltres defensem. 

És a dir, nosaltres no som un partit que tingui aquest
desfici per la defensa de l’escola concertada, com té el Partit
Popular, nosaltres sí que som respectuosos, no només per un
tema constitucional, sinó per un tema de tolerància, per un
tema de respecte cap el pluralisme social de la nostra societat,
doncs a nosaltres ens sembla que la línia que es porta de
suport de l’escola concertada és la línia adequada. Per això a
nosaltres ens sembla que aquesta gesticulació que fa el Partit
Popular de voler-se presentar com el paladí d’una estructura
social que estaria en perill, que estaria amenaçada, a nosaltres
ens sembla totalment fora de lloc i l’únic que fa és contribuir
a enterbolir un debat que s’hauria de dur a terme per uns canals
més racionals i més concrets. 

I això per part nostra Sra. Riera, és lamentable perquè en
algunes mesures que nosaltres li podríem donar suport, perquè
nosaltres de vegades hem presentat esmenes al pressupost,
també per defensar reivindicacions de l’escola concerta que
ens semblen encertades i que ens semblen correctes i que ens
semblen justes, és clar, quan vostè embolcalla tota la seva
defensa en una croada, mai més ben dit, una croada en defensa
de l’escola concertada, doncs nosaltres no ens sentim
incòmodes, perquè nosaltres no compartim aquesta visió (...)
i sobretot em sembla que no s’adiu amb la realitat d’un govern
que en gran mesura és força respectuós amb el paper de
l’escola concertada dintre de l’educació a les Illes Balears.

He volgut fer aquesta introducció una mica llarga, perquè
jo crec que tots contribuiríem a un debat més serè i més
constructiu simplement si ens limitéssim a defensar les
mesures concretes i no embolcar d’aquest discurs tan
ideologitzat i tan desconnectat de la realitat, crec que faríem
un millor favor a l’escola concertada.

Dit això i en coherència amb tot el que he exposat,
respecte del primer punt, nosaltres hi votarem en contra,
nosaltres hi votarem en contra perquè la proposta que ens fa
la PNL del PP s’escapa de la lògica del concert, el concert és
una subvenció, que una escola privada pugui dur a terme la seva
activitat i, per tant, tot i que té sentit que aquesta subvenció
vagi adreçada als costs de l’activitat en si, no creiem que hagi
de cobrir inversions i obres. Per tant, això és una cosa
totalment aliena a la lògica del concert i, per tant, no hi podem
estar a favor.
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Pel que fa al punt 2 ens abstindrem, perquè sí que creiem
que la conselleria té una certa responsabilitat quant a donar
criteris clars, però nosaltres continuem defensant que els
centres i també igual que els ajuntaments també tenen la seva
part de responsabilitat i, per tant, no té sentit fer-la recaure
només en l’administració.

Pel que fa al punt 3 el Sr. Casanova ho ha explicat molt bé,
hi estic totalment d’acord. És a dir, vostè aquí planteja un tema
d’un profund calat pressupostari que crec que és molt
prematur afrontar-lo d’aquesta forma tan superficial amb una
proposició no de llei. Per tant, nosaltres tal com està ara
redactat hi votaríem en contra, i si s’acceptés l’esmena hi
votaríem a favor.

I quant al quart punt, sí que hi estaríem a favor perquè
nosaltres creiem que està bé actualitzar el mòdul, és a dir,
d’acord evidentment amb les disponibilitats pressupostàries,
però creiem que sí que s’hauria d’actualitzar aquest mòdul
perquè realment les condicions de contractacions del personal
d’administració i serveis i personal de suport educatiu són
molt precàries. Nosaltres ja vam presentar una esmena a
aquest pressupost que anava en aquesta línia i creiem que és
just, que fa molt de temps que aquesta part autonòmica no s’ha
actualitzat. Per tant, votarem a favor d’aquest punt.

I això és tot, Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Té la paraula la Sra. Riera per fixar posició i assenyalar si
accepta l’esmena i també si accepta la votació separada, he
entès. Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull donar
l’agraïment als grups que donen suport a aquesta proposició no
de llei que pensam que és tan necessària. 

Jo, Sr. Castells, en nom del meu grup li acceptaria
l’esmena al punt 3 , deixant la redacció centrada en
l’equiparació retributiva, és clar, sempre que es fes una
votació conjunta de la PNL, perquè si llevam l’ajuda per
recuperar la normalitat del curs que ve a nivell del professorat,
almanco s’han de comprometre també amb els punt 1 i 2, a fer
viable aquesta normalitat, així com a la pública, si no deixaria
sense sentit una part important de la proposició no de llei.

Perquè resulta que aquesta proposta va d’això, de la crisi
sanitària i dels seus efectes, no únicament d’una discriminació
de la concertada a nivell de retribució de professorat que
mantenen vostès després de cinc anys, però com que això si jo
li dic que votarem conjuntament determinarà que vostè retirarà

l’esmena, idò si vol retiri l’esmena i podrem votar de forma
separada si vol.

Vostès diuen que donen suport a la concertada, però la
realitat és que sempre l’enganen, Sr. Casanova. I si vostès
demanen un discurs coherent jo li faré un discurs coherent i
li repassaré la història del Govern que han tengut vostès en
relació amb l’escola.

Miri, a l’any 2008 els representants de l’escola concertada
varen signar un acord amb el seu govern en què es reconeixia
als treballadors una sèrie de drets econòmics, com el
reconeixement de sexennis, per anar equiparant els seus sous
amb els dels professors de l’escola pública, això que ara
demanen com a esmena.

 A l’any 2010, vostès mateixos, amb el Sr. Antich i el Sr.
Manera varen suspendre aquell acord emparant-se en la crisi
econòmica, a pesar de ser un acord signat i varen trencar
l’anomenada pau social. I se li varen aixecar tots els sindicats
de les meses sectorials de la pública i de la concertada,
senyors de l’esquerra, tots els sindicats, i tots els funcionaris
públics varen fer vaga, i li ho dic perquè jo som funcionària
pública i ho record perfectament per les retallades que ens
varen fer als sous, als empleats públics de Serveis Generals,
de l’escola concertada, de l’escola pública i de tota
l’administració.

A l’any 2016 vostès varen tornar signar un acord de
reactivació ja que a resultes de les polítiques populars de
recuperació econòmica disposaven d’un pressupost de 1.000
milions d’euros superior al nostre i es varen comprometre a
reactivar aquell acord congelat, però no ha estat així. Han
tornat enganar la concertada ben igual que han enganat la
pública. A la pública que vostès diuen que defensen li han
pispat 20 milions d’euros d’estalvis i ho sabien quan el
conseller March va presentar el pressuposts a la mesa de la
pública i no va dir res. I a la concertada han tornat incomplir
l’acord de 2016 i també els estan pispant als 6.000 professors
una part de la seva nòmina, els sexennis, la paga d’antiguitat, el
complement retributiu del personal administratiu, la jornada
de 23 hores lectives a secundària, els orientadors a infantil,
etc.

No han volgut incorporar al pressupost cap de les esmenes
que li hem presentat, del Partit Popular, cap dels anys, mai,
cap dels cinc anys en què jo he defensat aquestes esmenes a
favor de la concertada. No han volgut fer un calendari de
pagaments d’aquests doblers com li demanen els sindicats.
Moltes promeses i moltes mentides, senyors de l’esquerra,
que suposen diferències de 500 euros al mes d’uns professors
a altres, encara que ara s’omplin la boca que volen una
equiparació retributiva. I després reclam diàleg i consens i
temps per posar en marxa els seus plans, em sap greu, però no
són de fiar.

Avui mateix els he dit que els  sindicats de la Mesa
sectorial d’educació han dut al Sr. Marc al tribunals per falta
de negociació i li reclamen 1.000 professors més per fer
viables les exigències sanitàries de la COVID.
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I no s’ho mereixen també, senyors de l’esquerra, els
professors de l’escola concertada? I no s’ho mereixen els nins
de la concertada on les ràtios són quasi impossibles, senyors
diputats?

Ara que estam en una situació vulnerable que molts de
centres no podran sobreviure perquè veuran reduïdes les seves
aportacions de les famílies, menjadors, activitats
extraescolars, no els volen ajudar a ells a recuperar la
normalitat? Idò tanta sort que no havia de quedar ningú enrere,
senyors de l’esquerra, serà que quedarem tots ben arrossegats
després del seu govern i no deixaran més que un solar buit,
perquè la concertada no pot treure cap, molts de centres no
tenen viabilitat, no poden mantenir el seu personal, els ERTO,
i encara han d’aplicar els protocols sanitaris i obres sense
ajuda ni aportació pública.

Per això, és important un compromís global a tota la
proposta. Facin un esforç i siguin valents per als nins que això
representa.

I el més greu, com els deia, és que la concertada suposa
quasi un 40% de l’alumnat de Balears, un alumnat que si
l’haguessin de recol·locar a escoles públiques es trobarien
amb un sistema educatiu que faria fallida, Sra. Santiago, perquè
no tendrien centres suficients. I s i  el Sr. March ha estat
incapaç de fer centres públics per iniciativa pròpia en cinc
anys, digui’m com recol·locaria els 50.000 nins de l’escola
concertada, ja no serviria ni adoctrinament de pares ni de
padrins, és que no servirien els centres per recol·locar tots
aquests nins, a part que com deia cada plaça pública li costa la
meitat de la concertada.

Em comparen vostès amb altres comunitats autònomes.
Mirin, precisament Madrid ha adoptat sempre decisions clares
en el retorn educatiu durant aquesta pandèmia, amb la
presencialitat, amb donar recursos educatius a pesar d’estar
molt més castigats que Balears, i precisament per evitar
aquesta taxa que vostè em deia nosaltres ja hem registrat una
proposició no de llei per evitar aquestes taxes i perquè es
donin recursos proCOVID, una ajuda proCOVID a tots e ls
centres de la pública i de la concertada, supòs que deduint el
seu discurs ens donarà suport quan arribi a aquest parlament.

I si analitzam la falta de suport que té l’escola concertada
a nivell nacional, amb una ministra Celaá, que ja no pot ser
més sectària, que acaba d’aprovar ajudes a les comunitats
autònomes i ha deixat fora l’escola concertada, 16.000
milions d’euros de transferències directes a les comunitats
autònomes de les quals hi ha 2.000 milions per a l’educació,
però només per a la pública. Això deixa en una situació de
precarietat i desigualtat de recursos a la concertada i oblida
completament que forma part de la xarxa pública que no és
subsidiària, que és complementària en condicions d’igualtat i
en aquestes condicions ha de ser igualment sufragada.

Una ministra que, a més, tramita una modificació de llei
educativa en ple estat d’alarma, sense diàleg, sense consens,
que aprofita per eliminar la demanda social dels pares i
prioritza la planificació de l’administració.

Això suposarà que seran les conselleries les que
imposaran quins centres continuaran en funcionament i que la
llibertat educativa de l’article 27.3 sigui totalment malmès.

Això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, senyors de
l’esquerra, això sí que és enfrontament, nosaltres demanam
igualtat d’oportunitats, nosaltres demanam que davant aquesta
necessitat tenguin vostès aquest gest de valentia i de suport a
la concertada.

Avui acaba de dir el Sr. March que començarem amb un
escenari presencial, però que estiguem preparats per a
qualsevol possible confinament, també la Sra. Celaá ha dit que
hi haurà grups petits. Digui’m com es faran aquests grups
petits a escoles amb les ràtios il·legals, com diuen, els
sindicats.

Aquest govern té ara 1.000 milions d’euros més dels que
vàrem tenir nosaltres al Govern 2011-2015, prioritzin,
reparteixin i donin importància a l’educació i la sanitat. Si
destinen aquests 1.000 d’euros de més que tenen per a les
arques públiques segurament podran fer viable aquesta
proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Aturem la sessió per dos minuts per a
deliberacions.

Gràcies. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Acabat el debat, passam a votar la Proposició no
de llei RGE núm. 8606/20. 

No s’accepta l’esmena incorporada i sí s’accepta la votació
separada. 

Passarem a votar en tres blocs: primerament, votarem els
punts 1 i 3, després el segon punt i, per acabar, el quart punt.
Comencem la votació del primer bloc, votarem el punt 1 i el
3, conjuntament.

Endavant, Sr. Secretari. 
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EL SR. SECRETARI: 

Sí, Sra. Presidenta. Començam. Sra. María Salomé
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí.

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Juan Manuel Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Gloria Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Ares Fernández. No.

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor, 7 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord, ara passarem a votar el segon bloc que només
constarà del segon punt.

Endavant, Sr. Secretari. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Jorge Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí.

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Juan Manuel Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Gloria Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Ares Fernández. No.

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció. Empat.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara passarem a votar el quart, el tercer bloc que és el...,
ah!, perdoni, hem de repetir, perdonin. Repetim la votació del
segon bloc del punt 2.

EL SR. SECRETARI: 

Sí, començam. Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 
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EL SR. SECRETARI: 

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí.

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Juan Manuel Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Gloria Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Ares Fernández. No.

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció. Empat.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Procedirem a la suspensió de la sessió per un minut. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord, podem continuar i procedirem a la tercera
votació del punt 2.

Endavant, Sr. Secretari. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Josep Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí.

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Juan Manuel Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Gloria Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Ares Fernández. No.

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Idò: 6 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció. Persisteix
l’empat. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord, aquest punt 2 se sotmetrà a la decisió del plenari,
en funció de l’art. 101, del Reglament.

I ara passarem a votar el darrer punt que serà el punt 4.

Endavant, Sr. Secretari. 

EL SR. SECRETARI: 

Sí, presidenta. Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Patrícia Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí.

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Juan Manuel Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Joan Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI: 

Sra. Gloria Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Sr. Ares Fernández. No.

Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

No. 

EL SR. SECRETARI: 

Són: 7 vots a favor i 6 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord. En conseqüència, els punts 1 i 3 quedarien
rebutjats, el quart punt quedaria aprovat, i el segon punt,
quedaria per sotmetre al Ple. 

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