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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, Juli Dalmau substitueix Joan Mascaró, per
part de Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, Joan Ferrer substituesc Enric Casanova.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les Proposicions no de llei RGE núm.
10282/19 i 177/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10282/19, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes en el
transport escolar que afecta els alumnes que es desplacen
diàriament a l’IES de Binissalem.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10282/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes
en el transport escolar que afecten als alumnes que es desplacen
diàriament a l’institut de Binissalem.

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, bones tardes a tothom, companys
de la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca.

Bé, nosaltres des del Grup Parlamentari Popular, vàrem
presentar, ara ja fa així mateix, doncs, mig any, no?, el
desembre de l’any 2019 aquesta proposició no de llei perquè un
pic que s’havia fet el primer trimestre de curs escolar varen
començar a sortir els problemes de coordinació i de recursos,
com passa cada any. I un dels problemes més greus que es va
observar en els diferents centres educatius és el tema del
transport escolar, un transport escolar que afecta, sobretot, a
aquells nins que viuen a municipis que no tenen els estudis
obligatoris, com passa per exemple als instituts de secundària
que de vegades s’han de traslladar a altres municipis propers
com passa, per exemple, en els municipis del Pla, zones del
Raiguer, a diferents zones a Mallorca i tenim constància,
evidentment, que també a Menorca i a Eivissa sobretot també
hi ha aquest problema.

Des del Grup Parlamentari Popular consideram que una
educació de qualitat requereix que tots els serveis
complementaris que formen part del món educatiu siguin també
de qualitat, perquè mai no podrem tenir una educació de
qualitat en igualtat d’oportunitats, en equitat i amb totes les
oportunitats que els nins es mereixen si tenen un contingut
educatiu complet, però no tenen facilitat per desplaçar-se, no

tenen facilitat per combinar horaris amb les famílies, no tenen
facilitats d’accedir a uns menús amb uns preus assequibles, i
molts d’aquests problemes es donen avui en dia a Balears.

Nosaltres, per exemple, a nivell de pressupost a cada
exercici presentam una partida o una sol·licitud d’incloure una
partida perquè es posi un transport escolar en condicions a tots
els alumnes, tant de la pública com de la concertada, perquè
són dues escoles que formen part de la xarxa pública de
l’educació, i sempre és rebutjada pels partits de Govern.

Per tant, hem presentat propostes concretes amb problemes
concrets d’aquest àmbit. El d’avui fa referència als nins que es
desplacen a l’institut de Binissalem, on es desplacen diàriament
alumnes d’Alaró i de Consell. Són alumnes que tenen
problemes perquè no hi ha llocs suficients en el transport,
perquè els pares no es poden combinar, a vegades han de fer
cotxades diferents famílies i fer torns per dur els nins i pensam,
com deia, que és una de les coses bàsiques.

És veritat que fa referència al curs anterior, com he dit,
perquè els problemes es detecten sobretot quan comença el curs
en el primer trimestre, però tenint en compte que, a més, hem
tengut un curs polèmic, en el sentit de complicat, difícil, pel
tema de la COVID i que el curs que ve hi ha diferents
escenaris, que entre totes les propostes que tenen la que és
bàsica és la distància i la seguretat dels nins, a més a més, serà
necessari mes transport perquè hi hagi més distàncies, perquè
hi hagi possibilitats que tots els nins es puguin desplaçar als
instituts amb garanties de qualitat i de seguretat sanitària.

Per això, pensam que aquesta proposició no de llei, encara
que feia referència al curs anterior, està d’actualitat encara més
de cara al curs que ve. Sol·licitam als diferents grups
parlamentaris que siguin sensibles a aquesta matèria, crec que
és important arribar a acords i a assolir aquests acords que es
transformen una mica en mandats parlamentaris per al Govern
perquè tengui en compte totes aquestes necessitats que hem vist
enguany i que, a més a més, es repetiran, com deia, segurament
amb més gravetat en el proper curs.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Passem 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. Bueno, nosotras estamos de acuerdo en
general con lo que plantea el Partido Popular en esta iniciativa,
estamos de acuerdo porque el transporte escolar es una parte
fundamental del proceso educativo en tanto en cuanto que la
falta del mismo y la falta de servicios que puede ofrecer
evidentemente trae desigualdad en los derechos de las personas
a la educación. En ese sentido, la administración también tiene
que estar ahí, porque forma parte del proceso educativo y del
derecho de acceso a la educación, y tiene que proteger esas
desigualdades proporcionando un acceso al transporte escolar
fácil y gratuito.
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Se tiene que financiar el transporte escolar, lo sabemos y
estamos de acuerdo, con dinero público y tiene que ir dirigido
a las escuelas públicas. Es decir, dinero todos para escuelas
donde los derechos de todos y de todas estén plenamente
garantizados desde la igualdad más absoluta. Eso responde a
que los fondos públicos tienen que ir exclusivamente y
únicamente a escuelas públicas.

Me parece en este sentido divertida la manera en la que el
Partido Popular intenta rascar para la privada concertada dinero
que es de todos y de todas, a ver si por un casual se nos pasa
por alto, ¿no?, que ese punto 3, cuando dice “universalizar el
transporte escolar de los centros educativos sostenidos con
fondos públicos de las Islas Baleares”, igual, a lo mejor nos...,
bueno, se nos pasa por alto que también hay escuelas privadas
que están sostenidas con fondos públicos. Y nosotras ahí, en
ese sentido, pues es que va tocar en hueso el Partido Popular
porque lo estamos haciendo a nivel del Gobierno, y también
aquí lo hemos defendido siempre en todas las iniciativas que ha
presentado el Partido Popular respecto a la privada concertada,
nosotras, si se trata, en lo que se trate de derechos a los
trabajadores y trabajadoras que están en la escuela concertada,
a los profesores y a las profesoras, no vamos a poner palos en
las ruedas, pero ¡hombre!, universalizar el transporte escolar en
escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, ¿también
quieren eso? Pues, realmente las escuelas privadas pues pueden
costearse cada uno sus gastos y si no pues para eso están las
públicas.

Tenemos muy presente que la escuela concertada, desde
Unidas Podemos, está durando más de lo previsto, y eso que
solamente fue una idea de Felipe González, pero la libertad de
enseñanza, que está regulada en la Constitución Española en el
artículo 27, se concreta en la posibilidad de creación de centros
privados, pero ni en la Constitución ni en derecho comparado
las opciones privadas tienen que ser financiadas con fondos
públicos. Simplemente esto ha sido y es una decisión política
que en Unidas Podemos no compartimos. 

Así, además, en este sentido lo dejó el Tribunal
Constitucional bien clarito en la sentencia 86 de 1985, el 10 de
julio, decía que siendo 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.

Por lo tanto, me parece a mí que desviar dinero público para
financiar intereses privados, y eso lo tiene que saber muy bien
el Partido Popular, es un delito. Entonces, siempre y cuando se
especifique que se pagan escuelas públicas, nosotros estaremos
con ustedes y votaremos con ustedes a favor de la gratuidad del
transporte escolar. Ese punto 3, por lo tanto, lo vamos a votar
en contra.

Y respecto a los dos anteriores, pues, evidentemente se trata
de un caso muy concreto. Nos gustaría votar a favor, y así lo
haríamos, si no fuera porque estas cuestiones ya están
solventadas, según nos dicen desde la conselleria; bueno, pues
que esta iniciativa fue presentada en diciembre y dos semanas
antes del confinamiento se llegó a un acuerdo para que esto se
llevara a cabo, tal y como dice el Partido Popular. 

Con lo cual, bueno, felicitar al Partido Popular porque han
presentado una iniciativa correcta en esos dos puntos, y
también felicitar al Govern porque ya se ha llegado a un
acuerdo. Por lo tanto, eso de lamentar los problemas del
transporte escolar, pues los lamentamos, los han solventado y
nada más. En ese sentido serán los votos de Unidas Podemos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Seria el torn del Grup Parlamentari
Ciudadanos, però com que no hi ha cap diputat, passam al
següent grup, seria MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Bé, la proposta si
la posam en context del mes dotze, és una bona proposta.
Nosaltres, per ventura, hauríem intentat fer-la més general
perquè a principi de curs problemes amb el transport escolar no
n’hi va haver només de la gent que va a l’institut de Binissalem;
cada any a principi de curs, i us parl per experiència pròpia
com a família d’alumnes d’instituts d’ESO, problemes n’hi ha
no a un institut sinó a molts perquè la cosa de vegades és mala
d’encaixar, perquè l’empresa és nova, per molts de motius.

A dia d’avui, parlat amb famílies de Consell i d’Alaró i
parlat amb l’AMIPA de Binissalem, sembla que la cosa està
resolta, i és vera que ha dut feina, és vera que s’ha hagut de
dialogar i parlar molt amb la conselleria, però bé, nosaltres allà
on posaríem l’ull és a l’inici escolar 2020-2021, entre altres
coses perquè s’haurà de fer un esforç molt gran, tant per part de
la conselleria com per part de les AMIPA, de les famílies i de
les empreses de transport, per complir la normativa sanitària.
Per tant, l’ull, com a Parlament i com a Comissió d’Educació,
l’hem de tenir posat en l’inici del curs que ve, que tot comenci
amb la màxima normalitat possible i que la cosa..., que es
compleixin aquestes normatives. Ara, una proposició no de llei
presentada el mes dotze, és mal de fer, sobretot si s’han fet les
passes per resoldre-ho.

Dir també una altra cosa, l’educació no obligatòria, és a dir,
quan passes d’ESO a batxillerat, o a cicles formatius d’FP, no
hi ha cobertura per part de la conselleria, no hi ha cobertura per
al transport per part de la conselleria. També és cert que a
molts de pobles l’AMIPA, a mitges amb els ajuntaments, han
arribat a solucions i ja a molts de pobles no fa falta que les
famílies facin cotxades i totes aquestes coses, perquè les
AMIPA de vegades tenen recursos, els ajuntaments també
col·laboren amb les famílies, i és un tema que s’ha resolt a
molts d’ajuntaments. Però com que no és obligatori que la
conselleria..., ho fan els ajuntaments i ho fan les famílies i ho
resolen.

I després hi ha un altre tema i és que la universalització és
impossible, perquè hi ha molts d’alumnes que no van a classe
a cicles formatius o batxillerats a l’institut que tenen més a
prop, sobretot cicles formatius. Per tant, la universalització és
com aquell que diu impossible.
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Per tant, jo crec que hem de fer una reflexió, hem de mirar
el curs 20-21, aquesta proposta està feta del mes dotze, sabem
que els dos primers punts estan resolts i sabem també que molts
d’ajuntaments ho han resolt, sabem que moltes AMIPA ho han
resolt, que moltes famílies també han cercat solucions. 

Per tant, nosaltres votarem en contra perquè, a més, posar
paraules grandiloqüents com “universalitzar” és molt fàcil
damunt un paper, però qui ha gestionat ho sap, és pràcticament
impossible a l’hora de posar-ho en pràctica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Seria el torn del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, però com que no hi ha cap diputat present,
passem al torn del 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. Jo crec
que hem de posar en context la iniciativa que presenta avui el
Grup Parlamentari Popular, 2 de desembre de l’any passat, allà
on aquesta era una necessitat imperiosa i nosaltres hi estam
absolutament d’acord. A més a més record que no és la primera
vegada que en aquesta comissió es debat aquesta problemàtica,
dia 6 de febrer en aquesta mateixa comissió vàrem presentar
una PNL per a la millora del transport a l’Institut de Sineu, que
va ser aprovada per unanimitat. I avui mateix les dues
proposicions que es duen en aquesta comissió, tenen la mateixa
problemàtica. 

El que passa és que jo sí demanaria votació separada perquè
pens que és més pràctic, és més pragmàtic i sobretot és més
segur que guanyem aquesta batalla, no m’agrada el llenguatge
bèl·lic, però aquesta quimera de mica en mica, perquè si anam
a la globalitat no ho aconseguirem. Per tant, jo demanaria a la
Sra. Riera votació separada, perquè als dos primers punts, tot
i que ens diuen des de els partits que conformen el pacte de
govern que està resolt, no passa res, està resolt, chapeau!, però
nosaltres ho reforçam i pensam que és adient. 

I, si de cas, ens abstindríem en el punt 3, precisament per
això, Sra. Riera, per ser pràctics.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Seria el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però no hi ha cap diputat present. Doncs passem el torn
al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Fernández,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies presidenta, bones tardes a tots i a totes. Sumar-me
a les paraules dels meus companys, perquè garantir el transport
accessible, també és enfortir la columna vertebral del nostre

sistema educatiu. Així i tot hi ha dues qüestions molt
diferenciades en aquesta proposició no de llei i explicarem per
què no li donarem suport.

En primer lloc, pel que fa a la problemàtica que existeix en
el transport de l’IES Binissalem en el moment de registrar
aquesta PNL. Una problemàtica que efectivament, existia i que
calia donar-li resposta. Ho han dit els meus companys,
nosaltres hem demanat també com estava el tema i com ha anat
evolucionant i ens diuen que efectivament, es va arribar a un
acord amb les famílies, empreses i el propi centre, acord que es
va executar a les dues setmanes anteriors al tancament per la
crisi de la COVID. 

Per tant, és un tema en el qual ja s’ha fet feina i, en
conseqüència, encara que ens sembla una bona proposta, però
afortunadament la situació ja està resolta. Així i tot, després
vostè Sra. Riera en el tercer punt tracta un tema molt diferent,
que evidentment podem debatre. Passam d’un cas molt
particular a un vertaderament molt ampli i que no té una relació
directa. Estam absolutament d’acord amb totes les millores que
siguin possibles pel que fa al transport escolar, com no podia
ser d’una altra manera, ara bé, tots sabem que els recursos són
limitats i que el Govern ha de treballar gradualment per arribar
més i millor. 

Però vostès parlen d’universalitzar el transport escolar, és
una paraula grossa, que seria un objectiu lloable i amb el qual
podríem estar perfectament d’acord, però hem de parlar del
propi context. A més, diuen centres sostinguts amb fons
públics, i aquí evidentment no només parlam de centres
públics, sinó també de concertats. I aquí Sra. Riera discrepam
i discrepam no perquè tenguem res en contra de l’escola
concertada, que fa molt bona feina a les nostres illes, una feina
indispensable, però discrepam d’aquest punt, perquè prioritzam
en ampliar serveis a la pública, sí per descomptat, podem parlar
d’ampliar serveis també a l’escola concertada, però cas per cas,
puntualment, no de manera universal.

La concertada, al final (...) si volt tenir els mateixos drets
que l’escola pública, ha de complir tots els requisits de l’escola
pública, perquè no totes les concertades són iguals, no totes les
situacions són iguals. Me ve al cap, si em permeten, algunes
escoles concertades com les dues escoles que tenim de l’Opus
a les nostres illes, per posar un exemple clar. Em deman també
si hauríem de segregar per sexe el transport escolar en el seu
cas.

En definitiva, estam oberts a solucionar casos particulars
pel que fa a la concertada, estudiar cas per cas i donar
respostes, però no evidentment generalitzar i universalitzar.

Com dèiem abans, ens trobaran a favor de millorar el
transport escolar, de forma planificada i estable a mesura que
disposem de més recursos. Per exemple ara, només per posar-
los un exemple, s’ha millorat el sistema de la pròpia concessió,
és més eficient, s’han millorat les rutes, freqüències i per al curs
21-22 es trobaran noves licitacions i es treballa i és voluntat del
propi Govern, per exemple incloure ja als estudis de batxillerat
en la pròpia licitació.
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I açò s’ha de fer, si em permeten afegir també, amb una
bona coordinació pel que fa al transport públic, que és essencial
perquè millorant la xarxa de transport públic i adaptant-la als
horaris lectius, també pot ser i ha de ser una prioritat, i si em
permeten també, d’aquesta manera, crearem per al dia de demà
nous usuaris de transport públic, que si parlam molt sovint de
mobilitat sostenible, també açò és mobilitat sostenible i hem de
tenir consciència respecte d’això.

Per tant, el nostre vot serà contrari. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant per un temps de cinc minuts. Endavant Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair les
paraules d’interès en general de tots els diputats en relació a
aquest assumpte. Evidentment que ens sembla bé, correcte que
es faci una votació separada, que ha sol·licitat la diputada
representant d’El Pi, la Sr. Pons, i agrair el suport que dóna als
dos primers punts, perquè sí considera que passeta a passeta
podem aconseguir qualque cosa, evidentment estam d’acord i
acceptarem aquesta votació per tenir aquesta mica de suport de
qualque grup.

En relació amb les paraules manifestades per la Sra.
Santiago, representant de Podemos, nosaltres no ho consideram
divertit, al contrari, lamentam que no tengui en compte que la
xarxa pública està constituïda per tots aquells centres educatius
sostinguts amb fons públics, no són centres privats, són centres
de la xarxa pública i són tota la concertada i tots els centres
públics directament de titularitat pública. Sembla mentida que
un grup que forma part del Govern aquí i a nivell d’Espanya
desconegui o no vulgui acceptar aquesta realitat que no només
ve en sentències del Tribunal Constitucional, que sembla que
vol llegir de manera selectiva, sinó que ve a la pròpia
Constitució de la que emanen aquestes sentències. Si vol llegir
l’article 27.3 entendrà que la sentència del Tribunal
Constitucional a la que fa referència, indica que els pares tenen
dret a triar el model educatiu, per la qual cosa la igualtat
d’oportunitats s’ha de donar en tots aquells models triats pels
pares dels nins que estudien, i que la sentència fa referència,
evidentment, a aquells centres en general, a qualsevol centre,
en el qual evidentment el Govern no ha de mantenir qualsevol
centre, però aquells que formen part de la xarxa pública, sí.

Ja hem vist de totes maneres aquests dies en el Congrés el
seu intent com a partit poc responsable, pensam, que forma part
d’un govern que ha hagut de gestionar una pandèmia a la que
ha arribat tard i que a sobre intenta gestionar les conseqüències
de forma sectària, que ha intentar excloure evidentment
l’educació concertada i l’educació especial i no li ha sortit bé
a aquesta comissió de reconstrucció que es du a terme, amb
gran altesa de mires per molts de partits, la majoria, des de fora
del Govern. 

En tot cas, afegir també al Sr. Mas, del Grup MÉS, que a
nosaltres ja ens sembla bé que ajudin les FAPA o que ajudin les

associacions de pares que siguin i mares o que ajudin els
ajuntaments, però és que la competència educativa és una
competència autonòmica. Si volem aconseguir l’equitat i la
igualtat d’oportunitats precisament els qui vivim a pobles i
sabem la diferència que hi ha d’oportunitats de nins d’uns
municipis amb altres, precisament hauríem d’exigir a la
conselleria que faci front a les seves responsabilitats
educatives.

També agrair les paraules, el to, que sempre té el
representant del Partit Socialista. És veritat que tal vegada
aquest problema en concret doncs s’ha anat solucionant, com
es van solucionant els problemes, però tenguin en compte que
moltes vegades els problemes se solucionen perquè des del
grups parlamentaris presentam iniciatives, que a vegades
serveixen de toc d’atenció als mateixos partits que governen,
per la qual cosa, si no presentàssim iniciatives de Binissalem,
d’Alaró, de Montuïri o d’Artà a vegades no servirien de punt
d’inflexió perquè s’intentàs arribar a acords.

De totes maneres, per mor de la dinàmica parlamentària ja
sabem que les proposicions no de llei es fan a un moment on hi
ha un problema i quan es debaten aquí fins i tot en sessions
extraordinàries, pensin que hem demanat sessions
extraordinàries per debatre una PNL de l’any 2019, la qual cosa
de vegades és un poc, buf, decebedor, no?, per a tots, però bé.

De totes maneres també aquesta proposició no de llei no fa
referència al curs explícit dins els punts que es duen a votació
precisament per si podien servir de qualque manera per al curs
que ve.

Dit això, com que acceptam la votació separada, si qualcú
s’anima a votar qualquns dels punts doncs serà ben rebut i si no
continuarem fent aquestes iniciatives intentant que serveixin
almanco de punt d’inflexió, que dèiem, per als que tenen la sort
de poder governar i la responsabilitat de dur endavant aquestes
necessitats dels alumnes de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a la votació. Pregunt, hi ha cap inconvenient
a fer dos blocs, votació del punt 1 i 2 i una segona votació del
punt 3? D’acord. Doncs, passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 10282/19 dels punts 1 i 2. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Seran 5 vots a favor; 6 vots en contra.

Ara passem a la votació del punt tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Serien 4 vots a favor; 6 vots en contra; 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 10282/19, relativa a problemes en el transport
escolar que afecten els alumnes que es desplacen diàriament a
l’institut de Binissalem.

2) Proposició no de llei RGE núm. 177/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a la millora del transport a l’institut d’Artà.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 177/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a millora del transport a l’institut
d’Artà.

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.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades. És
com la continuació de la proposició no de llei anterior, les
argumentacions són les mateixes. Vull dir que la manca d’un
institut de secundària al municipi de Sant Llorenç ha provocat
l’assumpció per part de l’ajuntament, que també s’ha dit aquí,
del cost del transport escolar dels 50 alumnes que cursen
enguany batxillerat o formació professional o que han cursat,
perquè també nosaltres la vàrem registrar dia 8 de gener, a
l’institut d’educació o d’ensenyament secundari Llorenç
Garcias i Font, d’Artà, centre de referència per a aquests
alumnes. 

Per tant, dir també que El Pi va presentar una esmena
parcial en aquest sentit al projecte de llei de pressupostos
generals de la comunitat autònoma de les Illes per a l’any 2020,
que va ser rebutjada tant en comissió com en ple. Aquesta
esmena augmentava el pressupost de la partida destinada al
transport escolar en un total d’1.475.000 euros per tal d’ampliar
les places disponibles actualment a l’educació postobligatòria,
i evitar així un greuge comparatiu respecte dels alumnes que sí
que tenen un institut a la seva localitat. Però torn a dir el
mateix, pensam que millor anam a assolir fites de mica en mica,
sobretot aquells que han manifestat que aquesta problemàtica
se’ls fa insuportable.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei.
Primer, el Parlament insta el Govern a assumir el cost del
transport dels alumnes de batxillerat i formació professional de
l’institut d’Artà que resideixin en el municipi de Sant Llorenç
o a qualsevol altra localitat que no disposi de centre
d’ensenyament secundari.

I segon, el Parlament insta el Govern a obrir un diàleg
constant amb les AMIPA dels diferents centres d’arreu de les
Illes per trobar solucions i propostes al transport dels alumnes
de batxillerat i formació professional d’aquells municipis on no
es disposi de centre d’ensenyament secundari.

Tal vegada aquesta segona proposta està més diluïda o és
més fàcil que la tercera que presentava avui el Partit Popular,
que almanco arranquin a negociar, a parlar, a estudiar quines
són les necessitats i posar les solucions que es puguin a un
temps difícil com aquest.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Passem al torn de fixació de posicions.
Té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra. Riera, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular
donarem suport, evidentment, a aquesta proposta que va en la
línia, com deia la Sra. Pons, de la que hem tractat abans. No
faré més argumentació del que ja he dit, perquè no els voldria
cansar a aquestes hores de l’horabaixa, sobretot perquè és
evident que són dues problemàtiques molt similars que s’han
donat a principis de curs i que sí ens haurien de fer pensar que
qualque cosa ha fallat evidentment a l’inici del curs. Seria
interessant que es tengués en compte a l’hora d’organitzar el
proper curs, com he dit abans, que ha estat molt complicat.

També l’únic que sí diria, Sra. Pons, és que nosaltres
pensam que hauríem de ser valents, fer propostes decidides,
concretes. És veritat que si hi ha una problemàtica és més fàcil
anar arribant a poc a poc a les solucions, però pel fet de diluir
el problema no es desfà sinó que el problema continua, per la
qual cosa ens sembla molt bé que hi hagi propostes diluïdes,
però pensam que no per això la nostra, que és més concreta,
deixa de tenir un valor i una importància, perquè és la que ens
han traslladat des de Binissalem.

En tot cas, li donam, com deia, tot el suport i animam a tots
els diputats també a donar-li suport des de la humilitat de la
nostra opinió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, gracias. Nosotros vamos a votar también a favor de esta
iniciativa, en primer lugar, pues, porque se trata de la misma...,
bueno, es una cuestión del mismo tema, del transporte público
y demás. Seguimos comentando que creemos que la educación
gratuita implica también la gratuidad del transporte en todas las
etapas siempre y cuando, nosotras estaremos a favor de votar
a favor del transporte público y de su gratuidad, cuando se
refiera a escuelas públicas. En este caso es así.

Esta iniciativa se refiere a una cuestión muy concreta.
También el punto segundo, cuado dice abrir un diálogo
constante con las AMIPA de los diferentes centros, nos parece
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fundamental evidentemente que siempre haya un diálogo
constante entre el Govern y las AMIPA y, en general, con toda
la comunidad educativa y que, bueno, pues que no se sientan en
ningún caso abandonados ni desamparados ningún sector
educativo puesto que es importante porque depende nuestro
futuro de la calidad educativa. Creo que la sociedad civil en
este sentido tiene mucho más que decir muchas veces que los
políticos y las políticas.

En este caso en concreto pues se llegó a un acuerdo, como
ya hemos dicho antes, dos semanas antes del confinamiento y
además, bueno, consideramos que es importante por parte de la
conselleria la intención de que en la renovación de las
licitaciones se hagan mejoras, se mejore el servicio de las
presentes licitaciones, se incorporen condiciones que hagan
posible, que faciliten siempre para facilitar el transporte
público, la gratuidad. Porque, al fin y al cabo, desde que una
persona coge el autobús hasta que sale del centro escolar
estamos hablando de derecho a la educación y esto tiene que
estar garantizado por las administraciones públicas cuando se
trate de centros públicos.

Así que, votaremos a favor de la iniciativa. Y no hay más,
presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Santiago. Serà el torn del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gracias, presidenta. Trasladar en primer lugar al grupo
proponente, a Proposta per les Illes, nuestro apoyo, el apoyo de
mi grupo parlamentario. Es una propuesta que va en línea de
propuestas que ha hecho mi grupo, que hemos dado apoyo,
también de una enmienda que pusimos al proyecto de ley de
presupuestos generales de la CAIB, en la que pedíamos
aumentar la partida para reforzar las rutas de transporte escolar
de las islas. 

También reclamamos que se consensue con las AMIPA de
los centros educativos para tratar de encontrar las mejores
soluciones y que pueda financiarse con fondos públicos, estas
rutas de transporte escolar, porque, además, como ya hemos
manifestado en otras ocasiones nos preocupa el abandono
escolar, o la incidencia -mejor dicho- en el abandono escolar
que esto podría tener para municipios de nuestras islas.

Nada más. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Guasp, és el torn 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, per exemple, en el cas de Sant
Llorenç, l’ajuntament de Sant Llorenç, és un d’aquests

ajuntaments que fa anys que paga el transport dels alumnes fins
a l’institut d’Artà, de batxiller, de cicles formatius..., i als que
no estudien a l’institut d’Artà però sí que hi viuen perquè
estudien un cicle formatiu a un altre institut, se’ls posa a
disposició beques de transport municipals, per part de
l’ajuntament. Per tant, els exemples són clars, són evidents, i
n’hi ha a molts de llocs de Mallorca. 

Per una altra banda, quant al segon punt, ens consta que es
fa, és a dir que la conselleria té predisposició i ha començat
aquesta feina de parlar, de dialogar amb les AMIPA per trobar
les diferents solucions al transport, del transport de l’educació
no obligatòria als instituts públics, als instituts públics. 

Hem parlat amb la gent de Sant Llorenç i amb la necessitat
que hi ha i, vist la redacció de la proposta, nosaltres també ens
sumarem a la majoria i hi votarem a favor. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas, seria el torn del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, però no hi ha cap diputat, doncs passarem al
torn del Grup Parlamentari Mixt, no hi ha cap diputat; doncs
passem al torn del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Fernández, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO: 

Gràcies, presidenta, molt breument, reiterar els arguments
que hem donat a l’anterior debat i que reiter el que han
comentat els companys que m’han precedit en l’ús de la
paraula. És una reivindicació del municipi i de l’ajuntament de
fa anys, i crec que és una reivindicació justa i bé, que està bé
que el Govern li pugui donar resposta. 

El diàleg, evidentment, és fonamental, i així com hem
comentat abans, sobretot de cara als pròxims cursos acadèmics,
i al procés de licitació de la nova concessió de transport escolar
per la qual és evident que el diàleg, amb les AMIPA i, en
definitiva, amb els diferents centres educatius, serà essencial.
Per tant, diem de cooperar amb aquestes millores i de trobar
solucions als problemes existents.

Per tant, manifestar el nostre vot favorable a aquesta PNL. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Fernández. Té la paraula ara, per
contradiccions, el grup proposant per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta, vull agrair a tots els grups
parlamentaris el suport a aquesta iniciativa que, per cert, ha
creat molta expectativa perquè avui, des de l’ajuntament de
Sant Llorenç, ja ens demanaven si ja sabia cosa i quin seria el
resultat; tot d’una comunicaré la unanimitat que hi ha hagut en
aquesta Cambra i ho agraesc de tot cor.

Dir-li a la Sra. Riera que m’encanta la seva agudesa a l’hora
de recollir qualsevol paraula i rebotar-la a la cara, li diré perquè
és la darrera comissió d’Educació i m’agrada aquesta rapidesa.
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En qualsevol cas, quan he dit “diluït” ha estat comparat amb la
seva, sap que jo som molt contundent i el meu grup
parlamentari també, però crec que hem de ser pràctics i hem
d’anar al possibilista, i agraesc que hagin començat les
negociacions però no passa res si recordam al Govern que no
han d’aturar i que han de seguir negociant.

Gràcies a tots i gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. En conseqüència, queda aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 177/20, relativa
a millora del transport a l’institut d’Artà. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bones tardes i bon estiu a tots.
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