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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes. Abans de començar volia fer una proposta, els
membres de la Mesa pensàvem que per a la setmana, com que
pensàvem cursar l’ordre del dia de la compareixença del Sr.
Rector de la Universitat, doncs podríem avançar l’horari de la
comissió a les quatre de la tarda, si no hi ha inconvenient.

(Remor de veus)

D’acord? A les quatre està bé? No, Assumptes Socials s’ha
avançat pel matí, per això, que... per al dimecres, per al dia
abans.

(Remor de veus)

És que no sé si hi ha alguna cosa més abans, és que no ho
sé, jo crec que a les quatre està bé... es que com no sé si hi ha
alguna cosa abans.

D’acord, ara comprovaran si la setmana que ve hi ha alguna
cosa pel matí o no, ara ho comproven. Si de cas, continuem
amb la comissió i mentre ens diguin la informació, fem aquest
canvi o no, ho pensam.

(Remor de veus)

Gràcies. Bé, doncs, podem començar, en primer lloc es
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta, Sílvia Tur substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Joan Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
8911/20 i 8208/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8911/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocol sanitari
per a un retorn segur dels infants en edats de 0 a 6 als
centres d’infantil i primària.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8911/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
protocol sanitari per a un retorn segur dels infants en edats de
0 a 6 als centres d’infantil i primària.

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, jo seré breu, perquè crec que la
qüestió és molt concreta i és prou evident. La situació de la
COVID ha portat a totes les administracions i institucions a
haver de prendre decisions de vegades amb poc temps per
madurar-les i de vegades amb més encerts que errors, o a
l’inrevés, amb més errors que encerts, però està clar que quan
el Ministeri d’Educació va dictaminar quines ordres s’establien
per al retorn dels infants a les escoles va establir una resolució,
publicada, per cert, al BOE de data 24 d’abril, una resolució
que no distingeix entre franges d’edat. I després d’analitzar
aquesta ordre, vàrem considerar que, evidentment, no
s’ajustava per a res a les necessitats específiques dels infants
més petits, els que tenen entre 0 i 6 anys i que saben
perfectament que difícilment se’ls pot obligar... o sigui, no és
que difícilment se’ls pot obligar, és que no se’ls pot fer
acomplir els mateixos protocols de distanciament social i de
seguretat que a la resta d’infants, ni se’ls pot fer portar
mascareta ni moltes d’altres de les mesures que estan previstes
en aquest BOE.

Per això dic que pens que en aquest cas va ser una ordre
general, però que no va entrar a especificar com s’hauria
d’organitzar aquest protocol de sanitat en les diferents franges
d’edat, cosa que consideram absolutament imprescindible.

Pensam que aquesta franja d’edat es troba en una situació
vulnerable, especialment vulnerable quan, precisament, hi ha
aquesta manca de definició en els protocols de seguretat, i és
per això que entenem que tothom aquí estarem d’acord que
requereix una regulació específica. I per aquesta raó, i veient
que..., perquè aquesta iniciativa ha estat enregistrada el 29 de
maig, quan encara no havia iniciat o no s’havien reprès les
classes d’educació infantil les quals, si no vaig errada, es varen
reprendre el dia 8 de juny, però, evidentment, amb grans
incerteses també per part dels centres, perquè disposaven
d’aquest protocol genèric però res més.

I, per tant, vista aquesta situació, nosaltres entenem que és
imprescindible que el Govern desenvolupi aquest protocol en
la mesura que li sigui possible. Pensam, per les declaracions
que va fer el conseller d’Educació, el Sr. Martí March, el
dimarts passat, en Ple, que el Govern ja ha avançat una part
d’aquesta feina, no sabem si del tot o parcialment, però, en tot
cas, nosaltres pensam que és imprescindible que el Govern
elabori un protocol específic per a aquesta franja d’edat, perquè
tant les escoles públiques, aquelles que depenen de consells
insulars o d’ajuntaments o del mateix Govern, com les escoles
concertades, que també n’hi ha, com les privades, que també
n’hi ha, tenguin d’on agafar-se, tenguin un marc de referència
que els permeti organitzar les classes i el retorn a les classes, ja
centrant-nos en setembre, que consti, vull dir que això no té res
a veure amb el que passa aquests mesos, sinó en setembre; que
el curs pugui començar en condicions de seguretat, les millors
possibles, però absolutament respectuoses amb les necessitats
emocionals i afectives dels més petits.

Perquè, com els he dit, pensam que el protocol que va
aprovar el ministeri és absolutament inacceptable per a aquesta
franja d’edat. Per tant, el primer punt va en aquest sentit.
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El segon punt demana que el Govern adequï, adapti,
estableixi ajuts especials econòmics a les administracions locals
i insulars, titulars d’aquestes escoles infantils, atesa la situació
crítica que ha suposat haver de fer reduccions de ràtio. I que,
per altra banda, jo crec que una qüestió que a dia d’avui no s’ha
discernit i no s’ha aclarit per part del Govern és si efectivament
hi haurà una reducció de ràtios també a infantil. I davant
aquesta situació pensam que és important que els titulars
d’aquests centres tenguin uns ajuts extraordinaris.

I ja, finalment, el tercer punt, parla de..., bé, es demana al
Govern que prengui mesures per fer possible la continuïtat dels
centres educatius d’infantil, autoritzats per la Conselleria
d’Educació, però que són privats, i que ens trobam en una
situació econòmica també absolutament vulnerable. No definim
com han de ser aquests ajuts, però sí que consideram que hi ha
d’haver alguna acció per part del Govern específica per a
aquest grup de centres.

I, per tant, aquesta és la nostra iniciativa, crec que és prou
clara i m’interessa molt saber què en pensen tots vostès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Els Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat les esmenes
RGE núm. 10082 i 10083/20, rectificades mitjançant l’escrit
RGE núm. 10224/20.

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Jo també... no ho sé... no complicaré
molt la troca aquesta. Jo crec que n’hem parlat moltes vegade,
l’educació infantil és una etapa que per a nosaltres és molt
important, també hem parlat moltes vegades que s’ha de fer...
s’ha de tenir la màxima seguretat, si tota l’educació, totes les
escoles han de tenir uns protocols de seguretat a educació
infantil amb més raó perquè tenen unes circumstàncies
específiques i tenen unes circumstàncies molt concretes. De fet,
això s’ha vist al llarg de tota la crisi aquesta, perquè quan van
començar les fases de desescalada a totes i cadascuna de les
fases de desescalada es parlava de manera específica
d’educació infantil, perquè tenen unes circumstàncies diferents
i tenen uns circumstàncies més concretes.

Jo crec que això es continua treballant, també hem de dir
que de cara al principi de curs, perquè aquesta PNL que
planteja, i jo crec que està bé plantejar mesures de cara al curs
vinent, planteja, per una banda, la creació de la Mesa d’Experts
i això, que podria assimilar-se una mica a la Comissió
d’Experts que elabora els protocols d’organització,
currículums, etc., que organitzen, per tant, nosaltres li donarem
suport.

Després, també vull dir que el segon punt, sobre mesures
especials, jo volia aquí fer-li una petita apreciació in voce i és

canviar... “adoptar mesures especials” per “mesures
extraordinàries o excepcionals”, perquè realment són
extraordinàries, per augmentar els ajuts. De fet, es planteja des
de la conselleria augmentar els ajuts que es donen a les
escoletes infantils.

I finalment, també a les escoles que són concertades, a les
escoletes que són privades, els CEIS, també tenen dificultats.
Però aquí hi ha la diferència, que dintre de les escoletes hi ha
una diferenciació entre aquelles escoletes, centres d’educació
infantil adherits a la xarxa pública; nosaltres, des de sempre,
tenim un principi i és que nosaltres consideram que l’educació
infantil, si li volem donar l’entitat que li correspon ha d’estar
dintre d’una xarxa d’educació infantil que ha de sustentar tota
aquesta etapa amb places suficients, per això es firma tota una
sèrie de... el pacte que es va firmar a finals de la legislatura, per
optar a una educació infantil de qualitat, d’equitat, etc.

Per tant, nosaltres li plantegem aquí, en el punt 3, dues
esmenes importants, que són: per una banda, suprimir l’últim
punt, del punt 3, que seria “centres infantils autoritzats adherits
a la xarxa”, perquè realment per adherir-se a la xarxa l’únic que
han de fer és expressar la seva voluntat, això l’únic que fa és
que es forma part de la xarxa, hi han de ser, han de posar les
dades al GESTIB, etc., tenen major transparència.

I després, en el punt 4, nosaltres li presentam una esmena en
la qual nosaltres el que volem es seguir facilitant la
transformació d’escoletes en centres autoritzats i que estiguin
adherits a la xarxa. Nosaltres optam per un model d’escoletes
públiques adherides a la xarxa pública per poder augmentar poc
a poc l’oferta. De fet, el Govern ja ha tret ajudes per a les
escoletes públiques i les escoletes privades adherides a la
xarxa, perquè realment són les que tenen relació amb la
conselleria, perquè les que no estan adherides a la xarxa són un
centre privat i, per tant, tenen altre tipus... són una empresa
privada i per tant no tenen cap relació amb l’administració, més
que una autorització, la resta no, i, per tant, tenen altres tipus
d’ajudes, com poden ser ajudes als autònoms, PIME, ERTO i
d’altres.

Per tant, nosaltres li presentam aquestes dues esmenes i si
les accepta li votaríem a favor de tota la iniciativa.

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, presidenta. Desde Unidas Podemos siempre hemos
tenido muy presente la importancia de la educación infantil y
de los cuidados desde los cero años, Unidas Podemos, de
hecho, impulsó el reconocimiento de la escuela infantil en estas
islas, es un hecho que la reivindicación que se venía solicitando
durante años atrás vio en la legislatura pasada compensado su
esfuerzo con la firma del Pacto por la Igualdad en educación 0
a 3.
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Empezando por el punto 3 de esta iniciativa, consideramos
que evidentemente es una línea roja importante en este
gobierno garantizar las plazas, la continuidad de los centros
educativos en educación infantil, con los matices que hemos
presentado, con las propuestas que hemos presentado en las
enmiendas y que ha explicado el Sr. Enric Casanova, cabe decir
que, aunque hay aspectos que quedan por mejorar en ese...
bueno, es innegable que en los últimos años el tema de la
educación 0 a 6, y más ahora con el tema de la pandemia y la
crisis sanitaria, hay que poner un mayor esfuerzo, si cabe, en
garantizar la seguridad y garantizar la... sin que se pierda la
igualdad de oportunidades y todo lo que puede brindar un
sistema público de escoletes.

En este sentido, de cuidados y de avance en la calidad
educativa de las islas, hay que preservar, como decía, la
seguridad sanitaria de los y de las más pequeñas la vuelta al
cole, sí que sabemos que es necesaria y es beneficiosa para el
desarrollo cognitivo y emocional de los niños y de las niñas de
infantil y primaria, y por eso entendemos y apoyamos la
preocupación de esta iniciativa por garantizar que existan
protocolos sanitarios en las escoletes para que se puedan
aplicar al inicio del curso.

Entendemos, además, que los ayuntamientos deben contar
con la financiación y la ayuda de las administraciones
autonómicas para adoptar medidas efectivas y disponer de
presupuesto para ayudar a quienes más lo necesitan y, muy
especialmente, ahora en esta crisis. En ese sentido, aunque
queda claro que apoyamos el punto 2, hemos de recordar que
los ayuntamientos están sometidos a una ley que es injusta, que
reduce drástica y dramáticamente la capacidad de gestión
presupuestaria, la famosa ley Montoro, una ley que hay que
derogar con urgencia, porque es otra de las condenas que
impuso el Partido Popular en todos los recortes que hizo
durante la crisis anterior y que nos lleva al absurdo de que los
ayuntamientos dispongan de remanentes millonarios y no se
puedan usar para el beneficio de la gente a la que se deben y a
la que deben, además, el bienestar y la seguridad.

Este gobierno autonómico ha demostrado con creces una
sensibilidad especial por poner la vida y el bienestar de las
personas en el centro, tal y como era el lema de nuestra
campaña. Ha habido cuatro comparecencias del conseller de
Educación, bien en pleno o bien en comisión, y en todas sus
palabras y en los hechos que han acompañado posteriormente
se ha constatado como la gestión de esta crisis ha sido para
cuidar y proteger a todos y a todas en la protección indiscutible
del derecho a la educación, y garantizar que la salubridad de
los centros escolares va a afectar positivamente a los más y a
las más pequeñas de las escuelas y, bueno, pues en ese sentido
apoyaremos esta iniciativa que nos parece oportuna.

Gracias.

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.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres no repetirem tot el que
s’ha dit fins ara, senzillament, entenem que la proposició és
bona, està plantejada en un sentit positiu, no només positiu,
sinó necessari, necessari, perquè parlam, per una banda,
d’implicats, centres, ajuntaments, consells i Govern, per tant,
tenim totes les administracions públiques i els centres
educatius, tant treballadors com centres concertats, hi ha
cooperatives i això, que estan implicats en aquesta qüestió; i,
per una altra, per dir-ho de qualque manera, una de les parts
més sensibles de la societat, que són els al·lots, les nines i els
nins més petits, de 0 a 6. Per tant, entenem que és una proposta
necessària.

Ens ha agradat que es parlàs d’experts en salut infantil física
i mental, amb l’objectiu d’elaborar, en coordinació, vull dir,
ens ha agradat aquesta part perquè entenem que quan arribi el
moment de començar, el setembre d’enguany, ens trobarem
amb molts problemes de salut emocional, i aquests problemes
s’han d’afrontar i massa vegades les famílies no tenen les eines
per afrontar-los i s’han d’afrontar des de les escoletes, des de
les escoles, des dels instituts, en definitiva, des dels centres
escolars.

Per tant, donarem suport a la proposició no de llei i esperam
que s’acceptin les esmenes presentades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots. Tornam parlar
del tema d’educació infantil i dels centres d’educació infantil
autoritzats privats, els que són a la xarxa, els que no són a la
xarxa, i dic tornam parlar perquè deu fer com a tres mesos que
parlam de centres d’educació infantil de les Illes Balears i de
les seves necessitats, i és una llàstima que fins ara les
reclamacions que s’han fet pels diferents grups parlamentaris
han quedat com a l’oblit, perquè per part dels grups del pacte
i per part dels grups que presenten la iniciativa no han tengut
prou interès perquè sortissin endavant les iniciatives que el meu
grup presentava, i resulta que ara doncs tothom està encantat i
sembla que han descobert l’educació infantil 0-6 i que a la
passada legislatura ja pràcticament la varen posar en marxa
ells.

Dic això amb un to un poc irònic perquè em molesta prou
que nosaltres, des del mes d’abril, demanam ajudes, intentam
donar veu a la Federació d’Escoletes d’Educació Infantil, no
totes dins la xarxa pública, però sí totes aquelles autoritzades
que demanen ajudes per subsistir, que tenen el personal dins un
ERTO, que saben moltes que no podran obrir el mes de
setembre i acabaran per acomiadar la gent que feia feina en
aquests centres; que demanam que es concertin places perquè
sobre al voltant de 400 places cada any quan a les escoletes
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públiques falten places i les famílies queden sense poder
col·locar els nins. I que totes aquestes demandes hagin caigut
en l’oblit perquè les presenta el Grup Parlamentari Popular, fa
aquesta sensació, i que ara vostès presentin propostes i esmenes
i diguin que és tan necessari, doncs la veritat em resulta... de
vegades em planteig quina és la finalitat dels grups
parlamentaris, si presentar iniciatives pròpies o que surtin
endavant les iniciatives bones.

Dit això, vull recordar que és ver que els nins de 0 a 6 anys
són els grans oblidats en aquesta crisi sanitària, nosaltres hem
dit moltes vegades que varen ser els primers en confinar-se, el
dia 14 de març, i són els darrers en sortir, perquè no hi ha cap
mesura de la desescalada que sigui específicament dedicada a
aquests infants i als centres que ajuden a la conciliació familiar
i laboral dels seus pares.

Hi ha punts d’aquesta proposició no de llei amb els quals
nosaltres estam d’acord, com per exemple el punt 2, és evident
que s’han de d’adoptar mesures d’ajudes a les escoletes
infantils, perquè tendran costs que els impediran a moltes poder
obrir o substituir. 

Però tenc dubtes en relació amb la resta de punts, Sra. Tur,
i li explicaré una mica les meves consideracions. En relació al
punt primer, ara, a mitjans juliol, demanar 15 dies per fer una
mesa d’experts per adoptar protocols, quan se suposa que ja
haurien d’estar tots els protocols en marxa, perquè aquests
centres ja han passat la fase d’obertura, en teoria tocarien estar
oberts, em sembla que arriba un poc tard, el que hauria de fer
el Govern ja és ajudar directament i tenir unes pautes clares,
perquè vostès, a més, reconeixen a l’exposició de motius que
les pautes que s’han fet són genèriques i que puguin obrir ja
d’una vegada amb unes ajudes clares, però no començar a fer
meses d’experts i reunions. Moltes meses, moltes fotos, moltes
rialles, però aquests centres continuen sense tenir les
possibilitats d’obrir, ni les directrius clares. Nosaltres aquest
punt no li votarem en contra, evidentment que no, però li he de
dir aquestes consideracions perquè crec que haurien de ser una
mica més valents i instar el Govern que posi en marxa ja les
mesures per facilitar la vida a aquests centres.

Amb els punts dos i tres hi estam, lògicament, d’acord, per
totes les observacions que he fet al principi. Vull recordar que
dia 4 d’abril, el Grup Parlametnari Popular ja va demanar
habilitar una partida extraordinària per a aquests centres
d’educació infantil, a instància de la pròpia federació que havia
fet una carta al conseller, supòs que han parlat amb aquestes
escoletes, van dirigir una carta a la Conselleria d’Educació, al
conseller, al director general de Planificació; el conseller els va
dir que no era una competència seva, perquè les escoletes era
un tema de conciliació i si tenien problemes que anassin al
conseller de Treball; varen anar al conseller de Treball amb la
mateixa carta i encara esperen. Vull dir que realment jo entenc
que de vegades la ciutadania perdi un poc la confiança amb els
polítics que ens governen.

També dia 4 de juny nosaltres vàrem presentar, després
d’una reunió que vàrem fer amb els directors dels centres
d’educació infantil, una altra PNL que es va debatre dia 11 de
juny en el Parlament, i vull recordar que aquells que ara
presenten esmenes, a més, la varen votar en contra, demanant

ajudes de tots aquests centres d’educació infantil que forma
part de l’escola concertada i no va sortir endavant. I ara vostès
ens presenten aquests punts 2 i 3 amb unes esmenes. 

Jo, en relació al punt 2, li dic que sí hi estam d’acord i
votarem a favor, igual que en el punt 1. Però en els punts 3 i 4
ens abstendrem, si ens permet fer una votació separada, i li diré
per què. En el punt 3 nosaltres, ja quan vàrem debatre la nostra
PNL, vàrem dir que les escoletes i centres d’educació infantil,
hi ha els públics i els privats autoritzats, no són concertats, són
privats autoritzats, i dels privats autoritzats n’hi ha dos tipus:
uns que són a la xarxa pública que va crear el Govern, que són
36 centres, i d’altres que estan autoritzats i no són a la xarxa
perquè no han volgut entrar dins la xarxa, però que estan
autoritzats i donen ajudes a les famílies i atenen els nins ben
igual, i es mereixen, són cent i busques, per cert, es mereixen
les mateixes ajudes. I el que fan vostès amb l’esmena és treure
aquests centres autoritzats, perquè, com que no són dins la
xarxa, ja no es mereixen ajudes. No, perdonin, tothom té dret
a viure, jo entenc que en el pensament social comunista tal
vegada no entenen que hi pugui haver escoletes privades i
escoletes públiques, però les famílies ho entenen perfectament
perquè les necessiten i fan una funció...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Riera, s’ha acabat el temps...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Vaig acabant. Jo sé que he estat molt vehement i no tenc
temps d’acabar, perquè cinc minuts no m’abasten, és un tema
que em preocupa prou i em preocupa un poc l’actitud que tenim
en aquests temes. En tot cas, donaré suport per col·laborar amb
aquest consens i donarem suport als punts 1 i 2 i ens agradaria
poder-nos abstenir, si ens donen la possibilitat, als punts 3 i 4.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidenta. Bueno, yo decirle al grupo proponente
que vamos a votar a favor de su proposición no de ley, está en
linea con nuestras propuestas, nuestras reivindicaciones. Es
cierto que con el primer punto estamos de acuerdo con lo que
ha expuesto la portavoz del Grupo Popular, que llega tarde, si
bien la proposición no de ley es del mes de mayo, no del mes
de julio que no se vota hasta hoy. Sí que consideramos que es
necesario que se desarrolle un protocolo específico para los
alumnos de 0 a 6 años, consideramos que es necesario
garantizar la seguridad para estos niños en la excepcionalidad
en la que nos encontramos.

En cuanto a la reivindicación de ayudas a las guarderías y
escoletes de 0 a 6 años, nosotros desde Ciudadanos hemos
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reivindicado desde el mes de mayo, y pedíamos al conseller
una partida extraordinaria para las escoletes y CEI y no sólo
para las escoletes de la xarxa pública o las escoletes públicas.
Es cierto que se dieron ayudas desde el primer momento a estas
guarderías públicas de 6.000 y 3.000 para las escoletes
adheridas, y se ha dado cero euros a las escoletes y CEI
privados. Yo no sé si ustedes son conscientes de que detrás de
estos CEI privados hay muchísimas familias, familias de
Baleares, y creo que el Govern debe ser consciente, debe
también preocuparse por todas esas familias, que son más de
100 y pico centros de educación infantil de nuestras islas.

Desde Ciudadanos consideramos que el Govern no puede
olvidarse de ellas, solamente por un sectarismo ideológico que
en este momento debe quedar completamente al margen. La
labor que hacen es indispensable para las familias de Baleares,
además de que no contamos con suficientes plazas de 0 a 3,
como también hemos reivindicado siempre. Y, por tanto, el
Govern debe entender que hay que ayudar a estos centros de
educación infantil para que puedan sobrevivir en este momento
excepcional, cuando van a tener muchísimos sobrecostes
adicionales para adaptarse a los protocolos recomendados y
deben de garantizar su sostenibilidad y mantenimiento,
pensando en todas las familias de Baleares que hay detrás.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno yo creo que estamos ante
otra proposición no de ley que refleja la inoperancia del
Gobierno balear y es que, efectivamente, se atiende a la
cuestión de la franja de edad de 0 a 6 años, que es una de las
más abandonadas por este Gobierno, un Gobierno que tiene
abandonado a casi todo el mundo, pero en esta franja de edad
tan importante para la educación que es de 0 a 6 años es una de
las más abandonadas y olvidadas. Por eso llama la atención
cuando salen los representantes socialistas y de los gobiernos
que apoyan... y de los partidos que apoyan a este Gobierno
escuchar según qué cosas.

A nosotros nos gusta mucho más el punto 3 de la PNL
original, sobre todo cuando dice que “insta al Gobierno balear
a tomar las medidas necesarias para hacer posible la
continuidad de los centros educativos de educación infantil,
autorizados por la Consejería de Educación, atendiendo a que
la actual situación social económica pone en grave riesgo su
continuidad”, y ahora son muy necesarios, atendida la muy
insuficiente oferta de la red pública. Y es que es así, y después
de tantos años de gobierno socialista, pues seguimos en la
misma situación.

Con lo cual, tanto antes como ahora, lo que demuestra y se
ha venido viendo en todas estas comisiones que se han
celebrado el último mes desde que se generó esta crisis, pues
demuestra, por una parte, como digo, que la Consejería de

Educación es una consejería inexistente para dar solución a los
graves problemas que ya se tenían y que ahora se han agravado,
y que, por otra parte, lo único que hace es vender humo, vender
ayudas que no llegan y después, claro, los partidos deben aquí
presentar proposiciones para intentar que el Gobierno haga
caso a una demanda mayoritaria entre las familias de Baleares.

Por eso nosotros apoyaremos la mayoría de puntos y
esperaremos a que nos diga el grupo proponente, si va a aceptar
las enmiendas del punto 3 y sobre todo de este nuevo punto, del
punto 4, que en el caso de aceptar el punto 4, nosotros no
votaríamos a favor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Nosaltres, com la resta de grups parlamentaris i de la
ciutadania, estam preocupats perquè  la tornada a les aules el
setembre sigui segura, ho escrivia l’altre dia Germà Ventayol
al diari Última Hora, allà on deia “Un curso inolvidable”,
perquè hauran de retornar amb mascaretes, en grups reduïts,
amb entrades i sortides esglaonades, tot això suposant que vagi
bé i no hi hagi contagis, que esperem que no n’hi hagi.

Com deia, estam preocupats, volem que els nins i nines
tornin a les aules, que ho facin amb seguretat, els beneficis de
l’educació presencial són inqüestionables si els comparam amb
l’educació a distància, per temes emocionals, per temes de
contacte, d’aprenentatge personal, entre molts altres.
Socialització, interacció, disciplina d’estudi, rutina, horaris
fixos, amistat, entre d’altres són aspectes molt beneficiosos per
als alumnes i molt més per als alumnes més petits, com ja s’ha
dit aquí avui horabaixa.

Però és que a la vegada volem que la tornada -com deia-
sigui segura, per això, estam d’acord amb el Grup Parlamentari
Mixt que és imprescindible un protocol sanitari específic per
als més petits, però també estam d’acord amb el Partit Popular,
quan la Sra. Riera ha dit que ja haurien d’estar fets aquests
protocols i, de fet, pensam i volem creure, perquè així se’ns ha
anunciat, que aquests protocols ja estan fets.

Per tant, el que sí ens agrada d’aquest primer punt és la part
final perquè “a les escoletes públiques i privades que sigui
d’aplicació a partir de l’inici del pròxim curs”. És a dir, que
quan comencem tot estigui en marxa. De totes maneres,
nosaltres hi votarem a favor.

També, per altra banda, volem recalcar que la
implementació de les mesures sanitàries necessàries per fer
aquesta tornada segura suposa un sobrecost que el Govern ha
d’assumir amb dotacions econòmiques. És la gran pregunta que
sempre ens fem des que va arrancar la pandèmia, ja ens la
fèiem quan varen presentar els pressuposts del 2020 i no
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sabíem el que ens venia a sobre, i ja eren molt justs. Per tant, és
la gran pregunta que també ens fem.

Que aquestes ajudes econòmiques han d’arribar a les
escoletes de titularitat pública, però també a totes les que
conformen la xarxa complementària, i quan dic
complementària, vull dir concertada, privada, que estan
adscrites a la conselleria, però també aquelles que no hi estan.

Trobam a faltar ajudes per a les llars privades que no
formen part de la xarxa complementària, perquè he de recordar
que moltes vegades es va a les escoletes privades o a les llars
privades perquè no hi ha places ni a les públiques ni a les
concertades. Per tant, fan un servei públic com la resta. Parlam
de conciliació, però també hauríem de començar per aquí.

Per això, el nostre grup parlamentari donarà suport a
aquesta proposició no de llei. En qualsevol cas nosaltres al punt
3, l’esmena d’addició que presenten al punt 3, a nosaltres ens
agrada manco també que la que presenta originàriament la
proposició no de llei. Per tant, també demanaríem votació
separada. 

Pel que fa al punt 4, pensam que és un avanç, aquesta
esmena ja ens aniria bé, però no la del punt 3 que no hi
votaríem en contra si s’accepta aquesta esmena, però sí ens
abstindríem.

En qualsevol cas demanaríem, Sra. Presidenta, votació
separada si ho accepta el grup proponent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. 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.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, crec que podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Serà el torn ara del grup proposant per fixar
posició, assenyalar si accepta les esmenes i si accepta també
votació separada, per un temps de cinc minuts. Endavant.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, respondrem les qüestions més
senzilles inicialment. Sí, acceptaré votació separada i sí
acceptaré les esmenes del Grup Socialista, Unidas Podem i
MÉS per Mallorca.

Dit això, m’agradaria fer un parell de reflexions més.
Primer de tot, el que crec que és important és que tots
coincidim en el més important d’aquesta iniciativa i és que
realment es fa necessari un protocol específic. Si tots coincidim

en això ja és molt -ja és molt-, em preocuparia que no
coincidíssim. Per tant, per aquí ja em va bé.

M’agradaria també fer un parell d’observacions, per què no
es presenta abans aquesta iniciativa? Idò, mirin, perquè crec
que, com tots els grups, hem estat a l’aguait veient com ple rere
ple s’anaven aprovant noves mesures i noves iniciatives
relatives a la COVID, hem de recordar que durant mesos
únicament hem debatut iniciatives sobre la COVID de manera
monogràfica, i el Govern cada setmana, cada setmana no, no és
correcte, cada dia pràcticament ha fet anuncis des de diferents
àrees i àmbits relatius a educació i a mil altres qüestions que
hem anat seguint amb interès i, és clar, finalment, quan vàrem
veure que avançàvem en el temps, que el curs en teoria s’anava
acabant... la part diguéssim formal pel que fa a les dates
s’anava acabant, i que havíem d’encarar un nou curs i no hi
havia un protocol específic, allà vàrem reaccionar i vàrem dir:
“no, veiem que aquí no hi ha una resposta del Govern, per tant,
demanem que es doni”.

És clar que estic d’acord amb vostès que ja hauria d’estar
fet, és clar que sí, segurament també el Govern podrà dir que ha
fet amb els recursos disponibles en el seu moment tot el que ha
pogut i que... bé, el que jo celebr és que hi hagi disponibilitat
i intenció per part del Govern de fer-ho.

És més, crec que de fet ja s’hi treballa o que hi ha una
primera feina feta en aquest sentit i això és súper important. Per
què? Perquè dóna seguretat als centres educatius, dóna
seguretat als pares i, finalment, donarà seguretat als infants i als
seus educadors, que és del que anam aquí. I ens veurem en una
situació -esper- en què els pares no hagin d’estar preocupant-se
de si, tot i tenir plaça a un centre educatiu, podran dur-hi el seu
fill el setembre o no. Que això és una preocupació que tenen
ara moltes famílies perquè hi ha preocupació pel tema de ràtios
i d’altres.

Per tant, ja els dic que jo celebr que tothom, que tots aquí
estiguem d’acord amb el fons d’aquesta qüestió.

Com executar-ho o com no executar-ho, aquí podem tenir
diferències, però, en tot cas, sí que m’agradaria fer una última
observació i és que crec que aquí s’ha encetat un debat diferent,
un debat que va més enllà i que jo personalment estaria
encantadíssima de tenir amb tots vostès i és: per quin motiu els
centres privats públics, perdó, els centres privats autoritzats,
alguns no es volen adherir a la xarxa, o sigui, per quin motiu
uns sí i uns no? Seria interessant conèixer el perquè.

Evidentment tenen el dret a no fer-ho, però el que està clar
és que els diferents grups parlamentaris aquí, segurament hi ha
dos blocs o tres blocs, però tenim diferències d’opinió respecte
de quin és el model d’escoleta.

És cert també que afortunadament hi ha tots aquests centres
privats, és cert, afortunadament hi són perquè evidentment
l’escoleta pública no arriba a tot.

Aquí també podríem encetar un altre debat: per què les
diferents institucions, totes, totes quan són governades per tots
quants som no han prioritzat construir o posar en funcionament
tots els centres educatius públics que són necessaris també per
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a aquesta franja d’edat? Per tant, això és una altra qüestió que
generaria un altre debat i també seria molt interessant.

Però bé, cenyint-nos a la realitat que tenim ara i a la
urgència que tenim ara, jo crec que sí que és important que els
ajuts econòmics públics se centrin en l’escola pública, que no
vol dir que no n’hi hagi d’haver per a la resta, però s’han de
centrar en l’escola pública. I això no obstant, també hem de dir
una cosa i és que els centres privats... autoritzats, però que no
estan adherits a la xarxa no queden desemparats en ajuts
econòmics per part de l’administració, no hi queden, tenen vies,
tenen vies com qualsevol empresa privada. Per tant, vull dir,
hauríem de veure, escolti’m, si vostès volen ajuts de la
Conselleria d’Educació potser s’haurien d’adherir a la xarxa
pública d’escoletes; si no volen adherir-s’hi perquè no els
convé, vostès tenen altres vies per demanar ajuts, és a dir, no
queden desemparats. Per tant, és per aquesta raó que acceptam
les esmenes que han presentat els grups que he dit anteriorment.

I per la resta res, agrair..., de veritat agrair a tothom la seva
participació, les opinions que s’han manifestat aquí i, per part
meva, presidenta, podem procedir a la votació si vostè ho troba
oportú.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Sí, acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 8911/20, punt per punt. Entenc
que accepta les esmenes i també la votació separada, d’acord.

(Remor de veus)

Passam a votar...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, també.

LA SRA. PRESIDENTA:

... el primer punt, punt per punt.

Vots a favor del primer punt?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, jo he proposat... un moment... Jo havia proposat una
esmena in voce que era canviar “mesures especials” per
“mesures extraordinàries” o “excepcionals”, és una qüestió de
redacció. Al punt 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú s’hi oposa?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Punt 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a, adoptar mesures -aquí posa “mesures
especials”- i jo volia substituir “especials” per “excepcionals”
o “extraordinàries”, m’és igual, no “especials”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha algú que s’oposi a aquesta esmena in voce?

(Remor de veus)

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No..., idò, extraordinàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’accepta l’esmena in voce?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Doncs podem continuar. Passem a votació.

Vots a favor del punt 1?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor del punt 2?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor del punt 3.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar el punt 4.

Vots a favor?... Perdó?... 6 abstencions... O sigui el punt 3
ha quedat: 7 vots a favor i 6 abstencions, correcte? D’acord.

Passem a votar el punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI.

Sí, 8 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Doncs, primer punt i segon, per unanimitat.

Punt 3: 7 punts a favor, 6 abstencions.

Punt 4: 8 punts a favor, 8 vots a favor, 5 abstencions.

El conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8911/20, relativa a protocol sanitari per a un retorn
segur dels infants en edats de 0 a 6 als centres d’infantil i
primària.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8208/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a beques
educatives.

A continuació passam al debat de la Preposició no de llei
RGE núm. 8208/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beques educatives.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Buenas tardes de nuevo a todos
los compañeros de la comisión. Volvemos a tratar un punto
referido a becas educativas que hemos tratado, bueno, sobre
becas universitarias y sobre matrículas y sobre precios de
grados, hemos tratado en diferentes comisiones de Educación.

En ésta hacemos referencia al hecho de que, como pasa
ahora y como pasa cada vez que hay una crisis, los sistemas de
becas y ayudas al estudio es uno de los instrumentos eficaces
para poder incentivar a los jóvenes a seguir estudiando, ayudar
a muchas familias españolas que no cuentan con los medios
necesarios para que los hijos continúen en unos estudios que
son además postobligatorios y, por lo tanto, requieren un
incentivo especial. Igual que pasó durante la crisis del 2008 al
2010, que posteriormente el Partido Popular adoptó toda una
serie de medidas desde el Gobierno para poder incentivar los
estudios con el sistema de becas, pues igualmente ante la crisis
sanitaria de la COVID-19 el sistema vuelve a ponerse a prueba
y requiere de estos gestos especiales y de esta implicación
extraordinaria por parte de los gobiernos.

Es necesario que además de pensar en lo urgente en si, las
medidas sanitarias, las medidas sociales, nos encontramos
también otra seria de necesidades que requerirán medidas como
es el tema, como decía, educativo, porque si no, además, a la
larga supondrá no solamente unos perjuicios a corto, medio
plazo, sino que a largo plazo dará lugar a que se modifique
pues nuestro sistema económico, las posibilidades futuras de
los jóvenes y la continuidad del sistema económico.

Para evitar que se produzca, por tanto, un abandono
académico por parte de los estudiantes universitarios en
situación más desfavorecida, nuestro Grupo Popular en el
Congreso ha presentado una propuesta, para que se lleven a
cabo medidas que permiten mantener la sostenibilidad del
sistema, pero a la vez asegurar que las becas, como derecho
subjetivo y garantía para las familias, les permitan asegurar esa
continuidad de los estudios por parte de sus hijos, sobre todo
aquellos que necesitan más ayuda o aquellos que se esfuerzan
académicamente.

Otras semanas, como comentaba, hemos tratado el tema de
las rebajas de las becas, hemos hablado de como el Sr. Castells,
el ministro, ha intentado reconducir las becas hacia las rentas
más bajas y no primar aquel esfuerzo que nosotros también
consideramos que es necesario para garantizar esa implicación,
y que no solamente continúen estudiando los que tengan
necesidades económicas sino aquellos que tengan una especial
valía, que son mucho más..., pues en un futuro serán muy
necesarios para el sistema.

Pues lo mismo en Baleares, teniendo en cuenta las cifras
que tenemos en materia ya no solamente educativa sino
específicamente universitaria, somos la comunidad autónoma
donde más jóvenes se van a estudiar fuera los estudios
postobligatorios universitarios, somos la comunidad autónoma
donde más jóvenes abandonan los estudios en el primer año de
carrera, somos de las primeras comunidades autónomas donde
los jóvenes tienen mayor indecisión a la hora de continuar sus
estudios e incluso aquellos que tienen una nota media más baja
incluso en las pruebas de acceso a la Universidad.

Por todo ello, a fin de hacer frente a esta situación sanitaria
y por otro lado también teniendo en cuenta la realidad de
Baleares, damos un cierto traslado de esa propuesta que se ha
presentado en el Congreso a la realidad de nuestra comunidad. 

Presentamos una proposición no de ley que indica que, en
primer lugar, instamos al Gobierno de las Islas Baleares y al
Gobierno del Estado a incrementar la cantidad presupuestada
para el sistema de becas y otras ayudas sociales al estudio, para
evitar que haya un descenso en las cuantías que perciben
individualmente los estudiantes, porque, evidentemente, habrá
más necesidad, rentas más bajas y para que el reparto pues siga
llegando de una manera digna a todos aquellos que se la
merecen. 

En segundo lugar, queremos instar al Govern de las Illes
Baleares y al Gobierno del Estado a crear una dotación
específica para los estudiantes que, viviendo fuera de sus
domicilios familiares por motivo de estudio, que, por causa del
coronavirus, se hayan tenido que volver a sus casas, pues para
que no tengan problemas para poder financiar este curso a la
vuelta a la Universidad para realizar los exámenes. Exámenes
que se están realizando ahora ya y que muchos a lo mejor pues
tienen esa dificultad de poder volver donde estaban estudiando
para poderlos realizar.

En tercer lugar instamos al Govern de las Illes Balears y al
Gobierno del Estado a crear una dotación específica para
causas sobrevenidas dirigida a aquellos estudiantes que no han
podido pagar los plazos de matrícula pendientes. La realidad ha
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cambiado para muchas familias y algunos se pueden haber
quedado con esas cuotas pendientes o habiéndolas pagado se
encuentren en situaciones económicas difíciles para poder
terminar el curso. 

En cuarto lugar instamos al Govern de las Illes Balears y al
Gobierno del Estado a modificar los criterios para la concesión
de becas. Las becas se conceden en función de la renta que se
tenía en el último ejercicio presupuestario que se ha liquidado,
y teniendo en cuenta que las declaraciones de la renta de 2019
pues a lo mejor son muy distantes de la realidad que viven las
familias, entonces hay que tener en cuenta esas situaciones
reales laborales.

En quinto lugar, instamos al Govern de las Illes Balears y
al Gobierno del Estado a efectuar una evaluación del efecto de
las medidas adoptadas en materia de becas y otras ayudas al
estudio sobre la finalización de los estudios en estos grupos de
riesgo precisamente para ver cómo evolucionan y qué
resultados están teniendo además las ayudas que se dan.

Y en sexto lugar, todo y que hay una enmienda que luego
será explicada por el grupo que la ha presentado, pues nosotros
inicialmente presentábamos la posibilidad de instar al Govern
de las Illes Balears a reducir el precio de las tasas universitarias
al nivel mínimo de horquilla de precios establecida a nivel
estatal, tanto para grados, estudios superiores y artísticos como
para másteres para el próximo curso 2020-2021. 

¿Por qué he hecho referencia a que hay una enmienda?
Porque cuando nosotros presentamos el día 5 de mayo esta
iniciativa, no se había derogado o no se había anunciado la
eliminación del sistema de horquilla que establece precios
mínimos y máximos ni se había anunciado por el Sr. Castells,
que luego se introdujo en una disposición transitoria en un real
decreto ley, creo entender, la posibilidad de establecer unos
precios máximos en conferencia sectorial, como ya ha habido
esta modificación y se ha presentado una enmienda que se
ajusta más a la realidad, ya les anuncio por anticipado que
aceptaremos la enmienda, todo y respetando el turno del
proponente para poderla explicar.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Riera. El Grup Parlamentari Socialista ha
presentat l’esmena RGE núm. 10210/20 i per a la seva defensa
té la paraula el Sr. Fernández, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO.

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots i a totes,
senyors i senyores diputats. En primer lloc, dir que la iniciativa
em sembla positiva, com la resta d’iniciatives que s’han
presentat en el mateix sentit en els darrers mesos, però
permeti’m evidentment fer, al marge d’això, una petita reflexió.

El Govern d’Espanya a les darreres setmanes, en els darrers
mesos ha fet una passa molt important en matèria de beques i
ajudes a l’estudi, i una de les qüestions més importants ha estat
la recuperació de les beques com a dret subjectiu. Jo m’alegr

ara que partits com el Partit Popular es tornin a sumar a aquesta
consideració de les beques com a dret subjectiu, és una cosa
que el nostre grup defensava des de fa moltíssim temps i que va
ser el ministre Wert que a l’any 2012-2013 es va carregar
aquesta concepció. 

Per tant, corregir, encara que hagin passat molts anys,
sempre està bé perquè milers d’estudiants s’han quedat pel
camí i consideram tots i totes que no podem caure una vegada
més en els mateixos errors. Per tant, sempre que tenim el seny
polític i el respecte cap als joves i a les famílies més humils,
aquest ha de ser benvingut.

Com els deia, el Govern d’Espanya ha retornat el caràcter
de les beques com a dret subjectiu en eliminar els criteris
acadèmics establerts els anys 2012 i 2013, a més, aquesta
reforma també implica una injecció de més d’un 22%
d’increment respecte de l’any anterior a aquestes polítiques. I
com bé ha esmentat la Sra. Riera, s’ha imposat un nou sistema
per al càlcul i per a l’establiment dels preus públics
universitaris per tal de retornar, aquest és l’objectiu,
gradualment els nivells de l’any 2011, posant fi al sistema de
forquilles. 

Com hem dit, estam d’acord amb el fons, però hi ha una
afirmació, Sra. Riera, a la seva exposició de motius que,
perdoni’m, però no puc deixar de qüestionar perquè el meu
grup parlamentari i jo no la podem compartir, literalment diuen
vostès: “Gracias a las medidas que tomó el Partido Popular
durante su gobierno y al fuerte incremento presupuestario se
aseguró un sistema sostenible”. Bé, els set anys de vigència del
model Wert de beques han suposat una retallada de gairebé
1.500 milions d’euros en polítiques de beques, i si ajuntam això
amb un sistema que dificultava encara més l’accés a aquestes
beques i l’accés a la universitat, perquè és un sistema que
permet als diferents governs autonòmics conservadors poder
incrementar aquestes taxes exponencialment, ens du, com hem
dit moltes vegades, i jo ja he repetit en un parell d’ocasions en
seu parlamentària, a un sistema que castiga les persones de
famílies més humils. Ara, gràcies a un govern d’esquerres, com
hem dit, tornam a tenir un sistema de política de beques que
intenta que es vegi correspost amb un model redistributiu més
just i més eficaç.

Com ja havíem avançat, i al marge de reflexions i de les
consideracions respecte de l’exposició de motius i de les sanes
discrepàncies que, evidentment, tenim, estem d’acord amb
l’esperit de la PNL i de tots els punts que la contenen. El nostre
grup creu que és motiu de satisfacció que la majoria de grups
parlamentaris hi donin suport, aprovant per consens un seguit
d’iniciatives que l’únic que pretenen és protegir els i les
estudiants i garantir un accés equitatiu a la universitat, i més ara
que vivim una situació molt complexa i de moltíssimes
incerteses per bona part de la ciutadania del nostre país. 

En coherència amb el que hem dit i fet durant aquests
mesos, donarem suport, com hem dit, als cinc primers punts,
que recullen mesures que, en definitiva, volen garantir un accés
equitatiu als estudis superiors. El nostre grup votarà com
sempre, amb coherència, a favor de propostes que siguin
beneficioses per a la ciutadania al marge que les iniciatives
venguin de la mà d’altres grups. 
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I, pel que fa al sisè punt, efectivament, el meu grup
parlamentari ha presentat una esmena que pretén mantenir
l’esperit d’aquesta iniciativa, que és davallar les taxes i, per
tant, intentar garantir un accés més equitatiu als estudis
superiors, però adaptar la redacció al nou sistema que des del
ministeri s’ha impulsat i que, com dèiem abans, deixa enrera el
model de forquilles, per tant, agrair-li, Sra. Riera, que accepti
la nostra esmena i reiterar el nostre vot favorable.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Fernández. Passarem ara al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidenta. La iniciativa del Partido Popular
comienza diciendo que “En situaciones de crisis, los sistemas
de becas y ayudas al estudio tienen que ser necesariamente un
instrumento eficaz para muchas familias españolas que no
cuentan con los medios necesarios para que sus hijos accedan
a la educación superior.”

Le felicito porque parece sacado de un argumentario de
Unidas Podemos, así empiezan ustedes esta iniciativa, no
podemos estar más de acuerdo en que el papel de la
administración y del Estado es fundamental para solventar las
dificultades económicas por las que pasan diariamente muchas
familias y muchas personas, no sólo durante esta crisis, sino
llegarán otras, pasarán otras circunstancias y también
anteriormente la gente ha necesitado al Estado y el Partido
Popular parece ser que no tenía este argumentario sobre la
mesa. Estamos de acuerdo, allí donde el Estado no puede
llegar, va a ser un foco de desigualdades y se va a constituir una
sociedad desigual y peligrosa.

El contenido de esta iniciativa creo que es una burla al
pasado, les voy a recordar varias medidas que tomó el Partido
Popular durante su gobierno, durante la última crisis. Eliminó
75 millones de euros en becas, un 40% de alumnos menos
estuvieron beneficiados, un recorte de un 40% en ayudas a
libros de texto; se impuso el ”tasazo universitario” y, su
ministro, Wert, instó a subir unos 540 euros las
matriculaciones, quería decir que el desembolso medio por
persona era de 540 euros más por curso, hubiera más recursos
o menos recursos en esas familias. Varios gobiernos regionales
-entre ellos el Gobierno de La Rioja- no aplicaron esas subidas
porque estaban en contra de su propio ministro. Los másteres
no habilitantes se incrementaron un 50%. La Ley Orgánica de
la mejora de la calidad educativa -la ley LOMCE- fue la diana
sobre la que más dispararon las primeras movilizaciones, que
pretendían frenar una normativa que no cuenta con el apoyo de
profesores, padres, ni alumnos, una vez aprobada, los recortes
y la gestión del ministro fueron caldo de cultivo para las
manifestaciones más masivas de las mareas verdes en la
historia educativa, prácticamente, de este país.

Por si fuera poco, de esto, ustedes en su iniciativa plantean
unas cuestiones que desde el Ministerio de Universidades, o

bien desde aquí, desde esta comunidad autónoma, ya se están
poniendo en marcha. Les recuerdo lo que en esta crisis, actual,
el gobierno progresista ha tomado las siguientes medidas: el
Ministerio de Universidades aumenta un 22% el presupuesto de
becas universitarias para grados y másteres; el Ministerio de
Universidades incrementa en 179 millones de euros la inversión
en becas universitarias; las becas universitarias pasan a
depender de un criterio de renta y necesidad económica y no de
mérito académico, en los grados; se aumenta el umbral de
personas beneficiarias hasta equipararlo al umbral de la
pobreza, aumentando en más de 70.000 personas el número de
estudiantes que pueden, a partir ahora, acceder a becas; se
aumenta en 100 euros las cuantías por beca para alumnado y
máster; se duplica el número de personas beneficiarias de beca
completa, pasando de 89.376 a 175.945, en el caso de
estudiantes de grado y máster, en total, se benefician
directamente 252.274 estudiantes universitarios de grado y
másteres, se trata de estudiantes que, o bien se les sube una
cuantía de las dos cuantías fijas, o bien empiezan a recibir beca
por eliminar esos requisitos, o bien porque se ha aumentado el
nivel de pobreza; se reduce el precio de primera matrícula, se
congela el precio del resto de matrículas y de másteres; se
reducen las diferencias entre las comunidades autónomas; se
establecen unos precios máximos para evitar subidas abusivas.
No hay duda de que los próximos presupuestos del Estado van
a contar con un aumento en el sistema de becas, así ya está
dicho por el Ministro Castells y los hechos son contundentes.

Por otro lado, y resumiendo las medidas que se han tomado
en las comunidades autónomas, en la pasada Comisión de
Educación se aprueba una iniciativa presentada por PSOE,
Unidas Podemos y MÉS, en la que el Govern se ha
comprometido a eliminar los criterios económicos académicos
en la convocatoria de becas y ayudas al estudio e incrementar
su partida; a no solicitar la devolución del importe de las becas
concedidas en el presente curso; a suspender el incremento
gradual de segundas y sucesivas matrículas para el curso que
viene, respecto de los créditos cursados en el segundo
cuatrimestre de este año; a estudiar conjuntamente con la
Universidad de las Islas Baleares la posibilidad de incrementar
los términos de fraccionamiento de pago de las matrículas; y
otros puntos. 

Nosotras queremos agradecerle, concretamente a la Sra.
Riera, su intensa labor por hacer una buena oposición, de
verdad que sí que se valora desde este grupo, pero en este caso
su iniciativa, evidentemente, es justa, es oportuna, porque trata
de ayudar a quienes más lo necesitan, pero permitan que vamos
a votarle, evidentemente, en contra, porque esas medidas ya se
están implementando y aquí no hemos venido a votar cosas que
ya se están votando y van dirigidas a objetivos que ya se están
cuidando desde otros ámbitos del Gobierno estatal,
autonómico, en forma de otro tipo de ayudas. 

Nosotras, sería interesante, en tanto que los presupuestos
generales, como los autonómicos, ustedes siguieran trabajando
colaborativamente, que ayuden a la construcción de este país,
de esta comunidad autónoma, y si es por el beneficio del
Estado, el Gobierno, creo que, tanto el gobierno estatal como
el autonómico, va a olvidar la política de bulo y derribo que
han llevado durante la crisis sanitaria más brutal de la historia
reciente. 
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Evidentemente, es una iniciativa que ustedes presentaron el
5 de mayo, muchas de las medidas, muchas de las cuestiones,
o están en camino, o se están proponiendo, y se ha mejorado
muy considerablemente -como hemos visto- nuestra gestión con
respecto a la gestión que tuvieron ustedes en la anterior crisis.
Por lo tanto, aquí no venimos a votar cosas que ya están en
marcha para que, evidentemente, pues el Partido Popular se
lleve el marketing político, con lo cual, votamos en contra, por
supuesto. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gracias, presidenta. A mi grupo parlamentario pues nos
gusta esta proposición no de ley, es cierto que es ya del mes de
mayo, adelantar que vamos a votar a favor.

Nos genera muchísimas dudas el sistema de presencialidad
planteado por turnos rotatorios por el ministro de
Universidades, y hay muchísimas otras cosas que también, en
cuanto a la política universitaria, nos está causando pues
preocupación, dada la improvisación que hemos visto, a la que
nos tiene acostumbrados el ministro.

En cuanto a esta proposición no de ley, pues mostramos
también nuestra satisfacción por el punto primero, diferente a
aquella proposición no de ley que se nos trajo a esta comisión
parlamentaria en la que se apoyaba el sistema de becas y de
ayudas sociales, que se eliminaba, instaba a eliminar el
currículum académico para la obtención de estas becas, aquí lo
que estamos hablando es de aumentar el número de becas,
aumentar las ayudas, para que todos los alumnos puedan
continuar con sus carreras universitarias, en igualdad de
condiciones y en equidad, por tanto, desde Ciudadanos no
podemos estar más de acuerdo en este aspecto, ya que
muchísimas familias se encuentran pasando verdaderas
dificultades por causa de la crisis y a nosotros nos preocupa
que sus hijos y los alumnos puedan seguir sus carreras
universitarias.

En cuanto al tema de las tasas, recordar que a principis de
legislatura ya mi grupo parlamentario propuso una PNL, en que
uno de los puntos era armonizar y homogeneizar a la baja las
tasas universitarias, pero en aquel entonces el rodillo de los
grupos que conforman el Gobierno rechazó esta proposición no
de ley, ahora aplauden la homogeneización propuesta por el
ministro de Universidades y desde mi grupo pues lo
celebramos.

Nada más que añadir. Muchas 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.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres entenem que aquesta
proposició no de llei està feta des de la bona intenció i des del
sentit comú, altra cosa és l’exposició de motius i l’exposició de
la diputada, que sempre és vehement, però els punts al final que
planteja tots són això, són punts fets amb bona intenció i des
del sentit comú. Per tant, és a dir que els criteris de concessió
de beques no siguin les declaracions de renda del 19, perquè
moltes famílies han sofert un sotrac econòmic; que hi hagi
ajudes per a aquella gent que no ha pogut acabar de pagar els
darrers terminis de les matrícules; o que hi hagi ajudes per
tornar a les universitats, acabar els exàmens, tot això són coses
que moltes famílies supòs que pateixen i que realment
necessiten aquesta ajuda.

I a les Illes Balears encara amb més motiu, ja que molts
d’estudiants de les Illes Balears no estudien en el seu lloc de
residència i això, és clar, dificulta molt econòmicament a les
famílies, el fet de senzillament a algunes famílies poder acabar
el curs d’enguany, ja no parlam del de l’any que ve. Per tant,
votarem a favor de la proposició si s’accepta..., demanam
votació separada, per si de cas no s’acceptava l’esmena que ha
presentat el PSOE.

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.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros votaremos a favor de
esta proposición del Partido Popular, seré breve porque
comparto la mayor parte de la argumentación que ha dado la
diputada Sra. Riera. Pero me llama mucho la atención cuando
desde Unidas Podemos se saca pecho, diciendo la fantástica
labor que está haciendo este Gobierno y que por qué tenemos
que votar sobre cosas que ya se están haciendo. 

Y yo me pregunto, ¿qué se está haciendo? Es que uno
averigua o investiga lo que está haciendo este Gobierno y es
que precisamente, o no hace nada o todo lo que hace va en
contra de mejorar nuestra calidad educativa, porque si estamos
hablando de becas, esa fantástica propuesta de retirar el mérito
y el esfuerzo en la concesión de becas, es el nivel que ya es
bajo, hacerlo subterráneo.

O sea, si eso es lo fantástico que está haciendo el Gobierno
de la nación, o también el Gobierno de Baleares, es que me
parece sorprendente, que yo entiendo que tengan que venir aquí
a intentar vender lo que es imposible que alguien compre. Pero
de verdad que es asombroso, porque podríamos hablar de las
cifras por ejemplo en Baleares de la duración de la vida
escolar, o cuántos alumnos se van a cursar estudios
universitarios fuera de Baleares. O, ¿qué ranking ocupa la
Universidad de las Islas Baleares?, que hace dos años estaba en
la 560 y ahora está, y estamos muy contentos, que esté entre las
400 y la 500.
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Hombre, yo creo que se están haciendo las cosas muy mal,
ya desde hace años, ¡eh!, pero es que últimamente, y sobre todo
si hablamos de becas, lo que significa y lo que van a suponer
estas medidas del Gobierno de la nación es hundir más la
calidad de nuestro sistema educativo. Por eso, todas las
iniciativas que vengan en el sentido de intentar mejorar la
calidad educativa y los niveles educativos de Baleares y de
España, pues siempre contarán con nuestro voto a favor, como
va a ser hoy el caso.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Avui coneixíem les dades de l’atur
que, malauradament, encapçalam a les Illes Balears i hem de
dir també que s’han duplicat en relació amb les que teníem ara
fa un any. Aquesta informació la trasllat, que supòs que ja
saben les senyores i el senyors diputats, per una qüestió, perquè
quan hi ha una crisi, ja ho vàrem veure l’any 2008 i ho tornam
a veure ara, creixen dues coses bàsicament, la desocupació i les
desigualtats. 

Precisament, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició
no de llei perquè pensam que de qualque manera suposa una
ajuda per a aquelles persones, en aquest cas parlam
d’universitaris que ho puguin menester.

És veritat que es va registrar dia 5 de maig, però nosaltres
pensam que ja s’han aprovat des de llavors ençà algunes
mesures, com ja s’ha dit aquí, per part del Govern de l’Estat i
també de les Illes Balears. El Govern ha donat resposta a
algunes peticions incrementant un 22% la partida destinada a
beques, incrementant uns 100 euros les beques universitàries i
màsters i passen a dependre d’un criteri de renda i necessitat
econòmica i no de mèrit acadèmic per arribar a més alumnes.

Respecte del segon i tercer apunt, ens sembla una mesura
econòmica necessària atesa la situació d’excepcionalitat que
vivim.

Respecte del punt cinquè, és evident que una vegada acabat
aquest curs universitari s’ha de fer una avaluació sobre la
incidència real que les ajudes han provocat en la finalització
dels estudis a aquest grup.

I respecte del punt sisè, sobre aquest tema, la reducció de
les taxes universitàries, ja en vàrem parlar fa un parell de
setmanes a aquesta comissió i vàrem comentar i vàrem fer
referència a la disposició final sisena inclosa en el Reial Decret
17/2020, de 5 de maig, que havia propiciat el canvi de sistema
de fixació de preus de les taxes universitàries.

En qualsevol cas, i en conclusió, volem dir que ens trobam
a un moment de greu crisi econòmica, els experts apunten, com
ja sabem tots, que serà molt pitjor que la que vàrem viure el

2008, que ja estàvem amb els motors aturats i que després
d’aquesta pandèmia estarem molt pitjor. Per tant, qualsevol
bona idea ha de tenir també el suport de Proposta per les Illes.

També estam d’acord amb l’esmena presentada pel PSIB-
PSOE i el dubte, una vegada més, és qui assumirà el cost
d’aquesta rebaixa de les taxes universitàries. Ho farà la
Universitat? Ho farà el Govern de l’Estat? Ho farà el Govern
de les Illes? En arribar, ja comptarem.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara seria el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però com que no hi ha cap diputat, doncs, continuem.
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. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Serà el torn del grup proposant per fixar posició i
assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.
Endavant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer
a los grupos parlamentarios que dan apoyo a esta proposición
no de ley. 

Manifestar, como he dicho antes, que sí aceptamos la
enmienda precisamente por la modificación que se hizo en el
real decreto ley del sistema de horquillas sustituyéndolo por un
sistema de topes máximos que había que fijar en conferencia
sectorial. Todo y que tengo que decir que la redacción de la
enmienda realmente indicando que se fijen precios por debajo
del precio máximo, creo que no llega a aportar tampoco gran
cosa, porque no se fijarán precios por encima del precio
máximo establecido, serían ilegales, pero, bueno, en todo caso,
vista la buena voluntad la aceptaremos.

Y quisiera hacer una pequeña reflexión a la representate de
Unidas Podemos que ha manifestado con vehemencia su voto
en contra, reflexión porque se ha referido a las políticas
educativas llevadas a cabo por el ministro Wert, cuando
gobernaba el Partido Popular, y es preciso recordar, para que
conste también en el Diario de Sesiones, no iba a hacer
intervención, pero creo que es necesario, que se hizo una
gestión para recuperar una crisis económica muy grande que
había en nuestro país, a la que habíamos llegado en el año
2008-2010 con políticas socialistas del Sr. Zapatero. Esas
políticas se tuvieron que recuperar en el 2012, recuperar 5
millones de parados que había en nuestro país, recuperar unas
cifras de un 40% de abandono escolar prematuro que había en
Baleares, que se llegó hasta el año 2015, lo conseguimos bajar
a un 26%, y ahí sigue estancado con sus políticas progresistas
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socialistas, o recuperar una bajada de salarios que se hizo a los
empleados públicos de un 5% de media, llegando a los
empleados públicos técnicos superiores a un 7%.

Lo digo porque ustedes recordaron además..., como
recuerdan muchas veces, que eran estudiantes en la época del
Sr. Wert y salían a la calle a manifestarse. Yo le tengo que
decir que yo en la época de Zapatero era ya funcionaria de
carrera y también me supieron bastante mal esas políticas
progresistas que ustedes defienden y que causaron tantísimo
daño en la administración pública y en la universidad española.

Es una lástima además que no tenga la amplitud de miras,
por decirlo de una manera quizás, pues... un poco llana, de
valorar las buenas políticas que se puedan llevar a cabo. 

Nosotros otras semanas hemos defendido las políticas de
becas primando el esfuerzo y el mérito y esta semana, pues,
llevamos políticas de becas primando aquellos casos de rentas
bajas y pensamos que son compatibles, no son excluyentes,
sino que son totalmente compatibles y beneficiosas para la
ciudadanía.

Ustedes si esa política de becas es a favor del mérito dicen
que no, porque no les va bien, y si es a favor de la renta
tampoco, porque ya lo están haciendo ustedes, pues,
permítanme que les diga que para eso pues, no sé para qué
llevamos a cabo iniciativas en materia universitaria.

Sí recordarles, no obstante, que el ministro Castells, que
supongo que por eso ustedes..., que es “podemita” y por eso
ustedes defienden vehementemente sus políticas, precisamente
es profesor emérito de Berkeley, una universidad de California,
que estuvimos comentando el otro día que además establece
becas por mérito y por rentas, y que además tiene unas notas
muy exigentes y elevadas para establecer esas becas y gracias
a ello es una de las cuatro mejores universidades que hay en
California. También recordarle que además las otras tres son
privadas. O sea que..., hay cosas buenas y hay cosas malas en
la derecha y en la izquierda y en el centro también.

En todo caso, pues, es una lástima que..., lo que decía
anteriormente en la otra proposición no de ley, que parece que
a veces se hacen iniciativas para venderlas y no intentar vender
y llevar adelante entre todos iniciativas que puedan ser buenas
para todos.

En todo caso, como decía, agradecer nuevamente a los
grupos que le dan apoyo y esperar que sea aceptada esta
iniciativa por parte del Gobierno y del cumplimento al mandato
parlamentario que genera para que pueda beneficiar, pues, las
becas de los estudiantes de Baleares.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Entenc que s’accepta l’esmena, doncs
no serà necessària...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

... gràcies, la votació separada que demanaven. D’acord.

Doncs acabat el debat passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 8208/20. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 1 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8208/20, relativa a beques educatives.

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

Bones tardes.
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