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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Podem
començar? Gràcies. Començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

En segon lloc, els inform que la Sra. Patrícia Guasp i
Barrero ha sol·licitat la seva participació mitjançant
videoconferència, bones tardes, Sra. Guasp, ens pot sentir bé?

LA SRA. GUASP I BARRERO.

Sí, molt bé. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Conforme amb els acords de la Mesa i la Junta de
Portaveus del dia 10 de setembre del 2020, en conseqüència,
les votacions ordinàries es realitzaran de la manera següent:
primer votaran el diputats i les diputades presents a la sala i a
continuació la Sra. Guasp i Barrero.

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. 1811 i
3437/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3437/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les
instal·lacions de l’IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior.

Aquesta presidència els informa que la Proposició no de llei
RGE núm. 3437/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la millora de les instal·lacions de l’institut Josep Miquel
Guàrdia, d’Alaior, ha estat retirada mitjançant l’escrit RGE
núm. 14725/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1811/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a l’adequació de titulacions de
formació professional.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1811/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l’adequació de
titulacions de formació professional.

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc dir que
aquesta PNL es va presentar, aquesta iniciativa es va presentar
a primers de gener, sembla que fa molt, han passat moltes coses
de llavors ençà, però crec que és important deixar clar i
esmentar la importància de la formació professional. Des del
Grup Parlamentari Socialista tenim molt clar que la formació
professional ha de formar part de les polítiques educatives i
també de les polítiques de reactivació econòmica. De fet, en el
Pacte per a la reactivació econòmica es fa un esment molt clar
que hi ha una necessitat d’implementar oferta educativa de

formació professional i obrir noves titulacions de formació
professional reglada i augmentar l’oferta de formació
professional i dual. Malgrat això, vull dir que aquestes
iniciatives, igual que algunes que queden pendents sobre
formació professional, es varen presentar al gener, febrer, abans
que canviassin aquestes situacions.

En definitiva, aquesta PNL es va presentar per un element
molt clar, necessitam adequar les titulacions. La formació
professional és una situació..., té una regulació complexa, té
dues branques: té, per una banda, la branca de les
qualificacions professionals i els certificats de professionalitat,
que depenen majoritàriament de l’àrea d’ocupació, i, per una
altra banda, el que se’n diu la formació professional reglada,
que depèn més de la Conselleria d’Educació, del Ministeri
d’Educació.

A banda, la Llei Orgànica 5/2002, de qualificacions
professionals i de formació professional, intenta unificar el
sistema de formació professional per fer una formació
professional única que arribi a tothom perquè la formació
professional pot ser el pas o bé d’arribar a unes professions
determinades o bé a través de les qualificacions professionals
arribar a les requalificacions necessàries per poder redreçar la
vida laboral i professional de les persones. En definitiva, crec
que té un element prou important per poder donar-li tota la
importància que mereix.

A més a més, dintre de la formació professional reglada hi
ha diferents titulacions que es van conformant al llarg del temps
i es regulen en funció de la llei educativa de cada moment.
Tenim titulacions LOGSE, però també tenim titulacions LOE,
i això marca una certa diferència perquè moltes vegades les
titulacions LOGSE i les titulacions LOE no acaben d’encaixar.
Què passa? Que després resulta prou complex fer una carrera,
un desenvolupament d’una carrera professional i seguir amb la
formació professional depenent de si és LOGSE o si és LOE.

Per tant, aquesta iniciativa pretén posar de manifest això i
posar de manifest que hi ha tota una sèrie de titulacions de
formació professional que es varen implantar abans del 2002
que necessiten adequar-se i necessiten harmonitzar-se. Per tant,
el que fem a través d’aquesta iniciativa és plantejar una
necessitat d’harmonització de les dues titulacions i per això
plantejam els dos punts per als quals demanem el suport dels
grups, que és: per una banda, l’adaptació de les titulacions
LOGSE i LOE per part de l’Estat espanyol i permetre fer les
modificacions necessàries per poder permetre continuar,
independentment de si tenen un règim o un altre.

I després també, com que les comunitats autònomes poden
tenir titulacions pròpies en funció d’això, que també s’adaptin.

En definitiva, el que volem amb aquesta iniciativa és que es
faciliti el desenvolupament de la carrera professional de les
persones i s’harmonitzin unes titulacions de formació
professional reglada que avui en dia queden una mica
desencaixades. I això permetrà també encaixar-les dins del
sistema nacional de qualificacions professionals que facilitarà
el desenvolupament professional de tothom.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202003437
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014725
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014725
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202001811
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Ho torn a dir, aquesta iniciativa es presenta el gener, ara
tenim una altra situació crec que palesa i això fa que sigui
necessari facilitar aquest desenvolupament perquè la gent pugui
tenir més sortides i més possibilitats de recuperar-se.

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.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Desde Unidas Podemos creemos que
es importante que se siga poniendo en valor la formación
profesional, la oferta educativa no universitaria sabemos que
supone que los jóvenes puedan formarse y desarrollar una
actividad laboral con total garantía de aprendizaje y
adquisición de competencias necesarias para desarrollarla.

Desde este mismo parlamento hemos apostado siempre y así
lo hemos solicitado en algunas iniciativas y votado a favor de
otras que exigen la ampliación, por ejemplo, de la oferta
formativa u otras cuestiones que se han votado aquí siempre a
favor de la formación profesional.

En estos momentos de incertidumbre por la crisis
económico-social en la que ya estamos, que Baleares es una de
las primeras comunidades autónomas en padecerla, es de vital
importancia que la formación profesional tenga un espacio
digno dentro de la educación. La promoción de la oferta
formativa es muy necesaria porque, bueno, a la gente de
Baleares sobre todo les ofrece la posibilidad de una salida
formativa profesional que pueda ayudarles a encontrar un
puesto de trabajo.

Vistos los problemas en cuanto a las titulaciones previas a
la Ley de cualificaciones y de formación profesional, que si
ésta no recoge los criterios generales de la LOE, los estudiantes
tienen dificultades para continuar su formación fácilmente,
creemos que deben considerarse también como válidas todas
las titulaciones con las mismas garantías y oportunidades. 

Por eso esa iniciativa, que puede parecer puramente técnica,
pero tiene un sentido fundamental y es equilibrar de manera
justa las titulaciones de la formación profesional, para que
todas puedan tener una misma equivalencia y, por lo tanto, pues
que haya igualdad de posibilidades para continuar el proceso
formativo y de cambio entre familias profesionales y
titulaciones.

En este parlamento también se aprobó hace bien poco el
compromiso de procurar que la información de la oferta llegue
a todas las personas que estén interesadas y esa formación sea
de fácil acceso y comprensión. 

Estamos de acuerdo que en estos momentos muchísimos
jóvenes que van a quedarse sin poder trabajar esta temporada
van a necesitar ingresos, no pueden perderse ninguna
oportunidad y tampoco puede perderse la oportunidad de que

se equilibren todas las titulaciones porque al fin y al cabo, pues
lo que siempre se dice, que no se puede quedar nadie fuera.

Somos conscientes de que este gobierno está haciendo
esfuerzos y avances en sus políticas con tal de dignificar, de dar
a conocer, de mejorar el abanico de posibilidades del desarrollo
profesional y el aprendizaje, y esperamos que en la próxima ley
educativa y su desarrollo legislativo oportuno solvente estas
lagunas jurídicas y la formación profesional sea una apuesta
segura, sencilla y garantista de conocimiento.

El objetivo es convencer de los beneficios de la importancia
de contar con técnicos y técnicas en diferentes campos y dar
salida profesional a más personas que quieran mejorar su
calidad de vida.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Hi ha molt dit, ja, de la proposta. Ja fa
molts d’anys que parlam de l’FP com a una eina bàsica per a
l’economia del país, i que ara -i també ja ho hem dit diverses
vegades-, d’ençà que patim aquesta pandèmia i la conseqüent
crisi ha de ser un dels pilars per a la diversificació econòmica,
també molt esmentada darrerament, però, tot i que aquesta
proposta és registrada el mes de gener, hem de reconèixer que
està d’actualitat, i sobretot el segon punt pot anar en aquesta
línia. Per tant, entenem que és una proposta molt aprofitable en
els temps que som, i que hem d’aprofitar des d’aquest
parlament qualsevol ocasió per empènyer cap a la millora, cap
a l’acostament de la formació professional a les famílies i a les
empreses per totes aquestes coses.

I també us ho dic com a alumne d’FP que vaig ser, que és
una sortida molt interessant per a molta gent que,
desgraciadament, decideix deixar els estudis prest, just quan
acaben els obligatoris, decideix no fer estudis postobligatoris,
i en la situació en què ens trobam ara pot aprofitar per fer
estudis postobligatoris i acabar la seva formació, i crec que
l’FP l’hem d’agafar com una eina, això, per dirigir aquesta
desitjada diversificació econòmica, i perquè molta gent acabi
els seus estudis, acabi la seva formació, perquè el mercat
laboral sabem que a les Illes Balears estira des de molt joves i
molta gent decidia no acabar de formar-se.

I a veure si posant uns estudis que siguin atractius
aconseguim que la majoria de gent acabi la seva formació més
enllà de l’obligatori. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat l’esmena RGE núm. 14721/20, i per a la seva defensa
té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014721
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. En primer
lloc, voldria enviar un missatge d’ànims a la diputada Guasp,
que ens segueix per videoconferència, i desitjar-li que es
recuperi l’abans possible.

Des del Grup Parlamentari Popular hem presentat una
esmena aprofitant que avui hi havia una iniciativa relacionada
amb la formació professional, per intentar resoldre un dels
problemes que l’actualitat del dia a dia ens ha mostrat aquests
dies als mitjans de comunicació i que hem conegut, a més,
també per la gent afectada. Nosaltres compartim la idea que
s’ha manifestat pels autors de la iniciativa exposada abans, que
la formació professional ha de ser un eix important a les
polítiques educatives de tots i que ha de formar part de la
reactivació econòmica d’aquesta comunitat a un moment difícil
com aquest, en què molta gent no té feina, que molta gent
potser va deixar els estudis, i que ara aquesta seria una eina més
que mai potser per trobar aquella preparació, aquella
especialització i aquella tecnificació que la nostra comunitat
necessita. 

I hem conegut aquests dies que a la matriculació dels cicles
formatius de grau superior hi ha hagut una errada informàtica
que ha impedit que molts dels alumnes sol·licitants que volien
fer la matrícula poguessin entregar o que la seva documentació
arribàs en condicions plenes per poder formalitzar aquesta
matrícula, una errada, a més, informàtica imputable a
l’administració, al sistema, i no als mateixos alumnes. Això és
una errada que ha afectat centenars d’alumnes, no només de
Menorca sinó en general de les Illes, però bàsicament a
Menorca, i vàrem pensar que era una bona ocasió per presentar
una iniciativa i per demostrar aquest suport que des del
Parlament, des dels diferents grups, donam a aquests cicles
formatius, i sol·licitar a la comunitat, a la Conselleria
d’Educació, que trobi una solució. 

Nosaltres oferim la que pensam, que és la proposta per
ventura més justa, que seria obrir un termini complementari
d’oferta i de matriculació en la mesura del que sigui possible;
pensam que és una inversió en la qual val la pena implicar-se,
que hi hagi noves places, en primer lloc, per no perjudicar la
gent que ja ha fet la matrícula i, per altra banda, que aquesta
gent que ha quedat fora, per una causa que no és pròpia de la
seva actuació, pogués accedir als graus formatius, o bé, als
cicles formatius de grau superior que desitjava.

Pensam que si tots volem impulsar la formació professional
per això que diem sempre, que no sigui la germana petita de la
formació postobligatòria universitària, es requereixen no només
paraules que sonin bé sinó fets: més inversió, implicació entre
tots, i a més una agilitat a l’hora de solucionar els problemes
que vagin sortint, i per això havíem presentat aquesta esmena.

També vull dir que pensam que és d’aquestes iniciatives,
ben igual que la que presenten el Grup Socialista, Podemos i
MÉS per Mallorca, que ens sembla positiu, evidentment, que
s’actualitzin aquells títols que requereixen a més una
modernització i un enquadrament en les titulacions que hi ha
avui en dia perquè la gent que vulgui continuar estudiant ho
pugui fer, només faltaria, i no entrarem a donar culpes de si es

podria haver fet ja, si s’havia de fer una sèrie d’anys o si s’ha
de fer aviat amb una modificació de llei, però sí és una
iniciativa positiva que per ventura dóna aquesta sensibilitat i la
voluntat del Parlament d’avançar en aquesta matèria. Idò ben
igual que aquesta iniciativa del grup proposant consideram que
és positiva, pensam que la nostra també és d’aquelles
iniciatives que no ha de ser una eina política, que l’únic que pot
demostrar és l’interès que tenim tots els parlamentaris
d’aquesta comissió d’Educació de resoldre una errada que hi ha
hagut en aquesta àrea. Sabem que evidentment la conselleria
deu intentar cercar solucions, però que no sobre que des del
Parlament hi hagi aquesta bona voluntat de mostrar el que
podria ser per ventura la solució més viable i que perjudicaria
manco gent, ni els que ja s’han matriculat, i a més donaria
aquella mica d’expectatives a aquella gent que, sense tenir la
culpa realment, per dir-ho de manera col·loquial, ha quedat
fora d’aquests estudis.

Pensam, per tant, que seria positiu que tengués el suport de
tots. Sabem, a més, que hi ha un grup -crec que és el Grup
Mixt- que ha demanat una compareixença del conseller, ens
sembla una iniciativa molt lloable i positiva que vengui el
conseller i, a més, una bona iniciativa per part del grup que
vengui a donar explicacions del que ha passat per poder
solucionar que no torni a passar a més en un futur, però de cara
a aquesta gent pensam que també és una bona iniciativa
presentar aquesta solució.

A més, únicament per finalitzar ja, perquè crec que tot està
dit, és aprofitar el mateix argument que els proposants han dit,
que és necessari equilibrar els drets dels alumnes de formació
professional a un moment com ara, i convèncer, com dia la Sra.
Santiago, de la importància que té tenir gent formada i
qualificada en graus formatius.

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Ara passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

Sra. Guasp...? No la sentim.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, ¿ahora?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, perfecte. Gràcies.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí. Si no em pos els cascs, potser. Vinga.

Bueno, en primer lugar muchas gracias de nuevo a la
Comisión de Educación y a la Mesa del Parlamento por haber
instalado esta posibilidad, que pueda acceder y participar en las
comisiones por vía telemática; todo mi agradecimiento también
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a los diputados que me han manifestado sus mensajes de
preocupación y de apoyo, y se lo agradezco enormemente.

Entrando en esta proposición no de ley que hoy nos
presenta el pacto es cierto que durante los meses de junio y
julio se aprobaron proposiciones no de ley de otros grupos
parlamentarios, y también del pacto, en relación con la
formación profesional. Nosotros desde Ciudadanos por
supuesto que vamos a apoyar esta proposición, como no puede
ser de otra manera. Me sumo además a lo que todos los demás
portavoces de los demás grupos han comentado, desde
Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de mejorar
la formación profesional y queremos convertir la FP como
itinerario complementario y de igual valor a la educación
universitaria, habilitando pasarelas que faciliten el paso
también de los grados de FP a los grados universitarios.

Y además, ante esta crisis económica y social, como
también han comentado otros portavoces, consideramos desde
mi grupo parlamentario que es más necesario aun que nunca
incluir titulaciones científicas, tecnológicas, que correspondan
a sectores estratégicos o a nuevos sectores emergentes en
Baleares, como puede ser la formación náutico-pesquera, las
energías renovables, y que estas se implementen también y
sobre todo no sólo en Mallorca sino también en la isla de Ibiza
y en Menorca. Nuestra apuesta por la formación profesional es
muy clara y esperamos que sea también de una vez, pues de
este... la apuesta de este gobierno, y más en este contexto -
como digo- de recesión en que necesitamos mejorar la
competitividad y aumentar la productividad de nuestras
empresas con unos datos de empleo juvenil que son, pues como
ya todos sabemos, los peores de Europa y con un mercado
laboral muy vinculado a servicios y a construcción.

Por tanto, creemos que debemos poner el foco para mejorar
la productividad y mejorar la formación continua de nuestros
trabajadores en otros ámbitos y por eso nos unimos a esta
petición.

El mercado laboral demanda cada vez más jóvenes
formados por formación profesional con idiomas también y
Baleares creo que es la comunidad autónoma con más
dificultades para encontrar candidatos para cubrir estas
demandas, que se demanda ahora mismo al empleo actual. 

A final del año pasado se constataba que las Islas Baleares
abarcan solamente el 1,32% de toda la oferta de trabajo para
los titulados de formación profesional de España habiendo
incluso disminuido más de un 0,30%.

Así que yo aprovecharía también para lanzar al Govern la
pregunta de: ¿qué medidas está poniendo en marcha -ya la he
hecho en otras ocasiones, y también se la he hecho al
consellera, esta pregunta- para llegar a superar los 18.000
alumnos de FP en 2021? Porque nos preocupa este
compromiso, se llegó en la legislatura pasada y en 2021
recordar que tenemos... que el Govern tiene el compromiso de
superar los 18.000 alumnos de FP en las Islas.

Hace meses también le pedí yo misma al conseller
Negueruela en una pregunta parlamentaria que los ciclos
formativos que se ofertan en modalidad dual, que también

fueran adaptados al mercado laboral actual. Es de gran
importancia que en la FP básica exista un ciclo en modalidad
dual, aunque esta PNL no trate de ello.

Vuelvo a insistir, el Govern debe trabajar para sacar un
ambicioso plan de formación en competencias digitales básicas,
y además, por referirme a la enmienda del Grupo Popular que
ha presentado la Sra. Riera, sumarme completamente a su
argumentario, apoyar esta enmienda si los grupos que proponen
esta PNL tienen a bien adherirla y tomarla en consideración.
Desde mi grupo nuestro total apoyo a esta enmienda. Creemos
que ha sido un error de la Conselleria de Educación que ha
supuesto inconvenientes a los alumnos y candidatos, futuros
candidatos, y estamos... pues, querríamos -como ha explicado
la Sra. Riera- que esto no volviera a suceder.

Nada más, dar apoyo a la proposición no de ley.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Li volia reiterar el desig de tots
els membres d’aquesta Comissió d’Educació de la seva
prompta recuperació, una recuperació completa, que sigui el
més aviat possible i que sigui entre nosaltres molt prompte,
gràcies.

Ara passarem a donar la paraula al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, però no hi ha cap membre. Doncs
passem al 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. Vull sumar-me als desitjos de
recuperació de la Sra. Guasp que, a banda de preocupar-nos per
la seva salut, també ens agrada tenir-la aquí per poder exercir
conjuntament la nostra acció parlamentària.

Dit això, des del Grup Parlamentari El Pi donarem suport
a aquesta proposició no de llei que avui ens han presentat.
Nosaltres coincidim absolutament amb la necessitat, diríem fins
i tot que és imprescindible la formació professional, una
formació que no fa tants d’anys era destinada a aquelles
persones que no havien d’estudiar a la universitat, però el que
volíem en realitat era que tots fossin universitaris.

Ja s’ha demostrat que tenir un ofici és molt més important
que tenir de vegades una carrera universitària, que aquell que
té un ofici té més possibilitats de tenir feina i que a més a més
forma part d’aquesta reactivació econòmica.

Hem de dir que el nostre grup parlamentari va presentar en
aquesta comissió d’Educació, i ho vull recordar perquè a més
va ser aprovada per unanimitat, una proposició perquè
s’eliminàs l’edat d’aquelles persones que poden estudiar
formació professional dual. Recordam que en temps de crisi
són moltes les persones, els joves i els no tan joves, que
decideixen fer una formació professional davant les portes
tancades del mercat laboral.
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En aquest Pla de reactivació el Govern va voler incloure
aquesta proposició no de llei, aquesta petició del Grup
Parlamentari El Pi, va ser un dels motius pels quals nosaltres
ens hi vàrem adherir.

Creiem en la diversificació de l’economia. Pensam, i ho
hem dit moltes vegades, tot i que soni a tòpic, que hem de fer
de la crisi oportunitat i aquesta és una oportunitat d’or per
poder fer aquesta diversificació. Hi ha demanda de treballs que
necessiten d’aquesta mà d’obra qualificada, hi ha molts de
joves que estan interessats a fer-la. Pensam que efectivament és
així, que la resposta d’aquells potencials estudiants de formació
professional s’ha vist clara perquè són molts els que s’hi han
apuntat. 

Parlàvem avui d’aquesta errada que hi ha hagut a
l’administració, però 14.000 hi han quedat inscrits, així és que
jo crec que si tot va bé als 18.000 s’hi podria arribar l’any que
ve, tot i que estic mesclant graus, ho sé, però que és molta la
demanda que hi ha.

Vull dir que ens agrada aquesta proposició no de llei, que
efectivament es va presentar ara ja fa molts de mesos, que ha
canviat molt la nostra situació, però pensam que està
absolutament vigent, però si hi ha una cosa que m’agrada del
tema d’avui en aquesta comissió d’Educació és l’esmena que ha
presentat el Partit Popular. M’agrada la proposició no de llei,
li donarem suport, però si m’agrada alguna cosa és aquesta
esmena que avui ha presentat el Partit Popular perquè pensam
que és una injustícia monumental en un moment com aquests
que una errada informàtica hagi deixat fora del sistema, per tant
fora de la possibilitat d’estudiar una formació professional,
persones per les quals ara mateix és l’única sortida de cara a
tenir un futur laboral.

Volem creure, pensam i desitjam que la Conselleria
d’Educació ho arreglarà, perquè és un problema de
l’administració, no són els alumnes els que s’han equivocat,
sinó que ha estat la conselleria o el seu sistema informàtic, ens
és igual, però això és inadmissible. 

Per altra banda, ens pareix que és terrible el fet que
persones que tenen el certificat que s’han inscrit no figurassin
com a inscrits, que la baremació que s’havia de comprovar per
via telemàtica, perquè així ho deia el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, llavors no es pogués perquè s’havia de presentar
presencialment, en fi, ha estat una mica de despropòsit. No vull
culpar la conselleria, però sí que és responsable de solucionar-
ho.

Així que sí a la proposició no de llei que avui es presenta,
però sí també agrairíem als partits que conformen el pacte que
diguessin també afirmativament o donassin suport a aquesta
esmena que avui presenta el Partit Popular i a la qual ens
sumam.

Sabem que no és tema d’aquest capítol, però ho és perquè
l’actualitat comanda i són molts els joves que necessiten
estudiar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no cal que digui que
subsisteixo la Sra. Font perquè vostè molt amablement m’ha
citat i em sap greu perquè no hi era en el moment de dir-ho i
per això els demano disculpes.

Tot i així els he de dir que venia en un taxi, he anat
escoltant les seves intervencions a través del Youtube. Per part,
diguem, del posicionament del meu grup jo crec que aquest és
un dels temes, igual que aquest matí que hi havia la meva
companya Patrícia Font defensant un pacte pel producte local,
és d’aquells temes que generen unanimitat, és a dir, tots estem
d’acord amb la formació professional i tots volem donar-li
suport, no?

I crec que en aquest tema realment en uns anys hi ha hagut
un canvi, és a dir, crec que ens enfrontàvem des de feia anys a
uns problemes de prestigi de la formació professional i crec que
el fet que el nostre suport unànime a la formació professional,
que tots els grups hi estem d’acord i tots els grups en veiem la
importància, és reflex que socialment hi ha un canvi de
percepció respecte de la importància, el prestigi, la reputació de
la formació professional.

Per això, i comentant algunes de les intervencions que hi ha
hagut perquè evidentment sobre el que fa al fons de la
proposició no de llei, que és facilitar la... compatibilitat entre
les titulacions de diferents èpoques, doncs evidentment hi estem
totalment a favor, no?, tot el que simplifiqui i faci possible que
gent que té titulacions antigues es pugui reenganxar i pugui
empalmar amb altres titulacions, doncs evidentment em sembla
totalment positiu. De fet, un dels elements que més empenta va
donar a la formació professional -ho ha citat la Sra. Guasp
abans, que per cert aprofito també per saludar-la i fer-li arribar
els meus millors desitjos-... el fet que des de la formació
professional superior es pogués accedir a la universitat, doncs
aquest interconnectivitat entre els diferents sots-sistemes de la
formació superior és un dels elements que més va fer
augmentar la percepció social de la importància d’aquesta
formació professional.

Per tant, amb la proposta que es fa no puc més que estar-hi
d’acord també.

Tot i així, deia, volia fer algunes reflexions perquè tots
estem d’acord, però a mi m’agradaria d’alguna manera... ara
invocar els grups de dretes... d’alguna manera posar èmfasi en
alguna contradicció perquè, és clar, fins i tot la Sra. Guasp ha
fet l’esment: “només un 1,32% dels llocs de formació
professional”, em sembla que ha dit aquesta xifra, “de tot
l’Estat, només un 1,32% correspon a llocs de treball dins la
comunitat autònoma de les Illes Balears”. 

És clar, jo els faig una invocació respecte al model
econòmic que vostès defensen, perquè, és clar, vostès, d’alguna
manera, neden i guarden la roba; és a dir, no fan una aposta
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decidida per un canvi de model i perseveren... i, quan nosaltres
parlem de la diversificació econòmica, de la necessitat de donar
aire a nous sectors, ens critiquen de turismofòbics..., i és
evident, és a dir, per què hi ha tan poca demanda de llocs de
formació professional? Doncs, perquè tenim uns sectors
professionals en els que, malauradament, es contracta gent
sense la formació professional requerida! I, per tant, crec que
vostès haurien de deixar d’acusar-nos de turismofòbics i
estendre aquest consens tan bonic que tenim respecte de la
formació professional al canvi de model econòmic. Això
també, no només ho dic per als grups de dreta, sinó també pel
Grup Socialista, que també neda i guarda la roba molt amb
aquest tema. És a dir, ho volem fer tot!, ho volem fer tot, volem
quedar bé amb tothom i, és clar, llavors és difícil fer un canvi
de model.

Aleshores, nosaltres estam clarament per un canvi de model
que faci donar més importància a uns sectors que requereixen
una qualificació professional més alta. I per tant això afecta tant
la formació professional com el model universitari, ho dic
perquè, si defensem tots tant la formació professional, doncs
també posem-nos tots a defensar d’una forma totalment
desacomplexada un model econòmic que sigui exigent amb una
qualificació professional seriosa, rigorosa i que es correspon
amb les titulacions de, doncs en aquest cas, de la formació
professional. 

També comentar que d’algunes intervencions que s’han fet
jo crec que no hem de confondre l’increment de l’oferta -que és
molt important-, la conselleria ha fet molt increment de l’oferta,
però és que bàsicament el que tenim és un problema
d’increment de la demanda! Nosaltres podrem anar multiplicant
l’oferta però el problema que tenim és l’increment de la
demanda! I moltes vegades, i amb això em refereixo a un
comentari que ha fet la Sra. Pons, hi ha demanda d’empreses i,
per tant, hi ha ocupació, però no hi ha joves que vulguin fer
aquelles formacions; és a dir, també aquest problema hi és. Per
tant, tornem altra vegada al començament de la meva
intervenció al tema de la reputació i del prestigi; és a dir,
malauradament encara hi ha molts joves que, per molt que
sàpiguen que fent una determinada titulació de formació
professional trobaran feina, no la volen fer, i prefereixen fer
altres coses.

I per tant aquí tenim un repte, i ja he dit que em sembla
positiu que tots els grups estiguem a favor de donar aquest
impuls permanentment a la formació professional, però de fer
entendre, joves!, bé i no tan joves, perquè de fet aquesta
proposició va adreçada a aquella gent que es pugui reenganxar
a la formació, doncs vegin que hi ha filons d’ocupació -potser
“filó” és una mica massa optimista, dir-ho així-, que esperen
que hi ha gent que es formi per poder ocupar aquests llocs de
treball, que ara no tenim ningú que els ocupi o ha de venir gent
de fora. 

Per tot el que he dit, evidentment, votarem a favor i també,
la veritat, és que crec que és molt oportuna l’esmena que ha
presentat la Sra. Riera.

Com molt bé he dit hem demanat una sol·licitud urgent. Jo,
ara m’adreço a la Mesa, i diria: home, ja que el Partit Popular,
El Pi i evidentment nosaltres, estem tan interessats en aquesta

compareixença, perquè, com vostè ha dit, Sra. Riera, és per
demanar explicacions però també és per exigir respostes!, vostè
en proposa una, no sabem si és l’adequada, però vaja, jo la don
per bona, perquè evidentment del que es tracta és de garantir la
igualtat d’oportunitats, no pot ser que per una errada
administrativa hi hagi gent que quedi en inferioritat de
condicions.

Per tant, jo crec que aquest és un tema en què és fonamental
que pugui venir aquí el conseller a explicar-ho i que nosaltres
li puguem fer la proposta de les solucions que trobem
oportunes.

Això és tot, gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Castells. Ara és el torn dels grups proposants
per fixar posició i assenyalar si accepten l’esmena, per un
temps de cinc minuts, té la paraula el Sr. Casanova del Grup
Parlamentari Socialista. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a tots
els grups per donar suport a la proposta. Jo crec que aquesta
proposta va en el sentit d’avançar en la formació professional.
Jo don la raó al representant de MÉS per Menorca, que ha fet
esment que la formació professional, a més a més, de parlar-se
aquí d’un augment de l’oferta, necessita un reconeixement
podríem dir per part dels agents socials; és a dir, la formació
professional i, especialment, la formació professional de
caràcter no reglada, sinó l’ocupacional, necessita un
reconeixement per part de les empreses i que això farà que, a
poc a poc, vagi consolidant-se i vagi fent que la gent vulgui fer
formació professional per adaptar-se. 

També és cert, i també hi estic totalment d’acord, amb la
idea que la formació professional i la implantació de nous
cicles formatius i la implantació de nous estudis permeten
augmentar l’oferta de professions que fins ara no estan gaire
arrelades, que sí que poden ser un nínxol d’ocupació i que
facilitarà aquest canvi de model, aquesta diversificació de
model que tenim.

Jo el que li volia dir respecte de l’esmena, nosaltres no
acceptarem aquesta esmena, i li dic perquè. Primer, crec que no
és..., aquesta proposició no de llei parla d’una altra cosa, no
parla de... parla d’una cosa de titulacions, etc., sembla que
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, posem
això. Jo reconec que sí que és un problema d’actualitat, crec
que el que cal és plantejar iniciatives, com ha plantejat MÉS
Menorca, demanant que el conseller vengui, que doni
explicacions, que plantegi solucions i, també crec que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdoni, estic parlant jo i crec que tenc el dret i meresc el
respecte dels altres grups, eh?, per això li dic.

I, també dir, enguany ha estat una situació molt puntual per
mor que, primer, la situació ha fet que la demanda augmentés,
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amb la manca de feina molta gent ha cercat sortida cap a la
formació professional; la necessitat de canviar de requalificar-
se, etc., ha generat un augment brutal de la demanda, i jo ho he
de dir. I, malgrat s’hagin implantat nous cicles formatius,
malgrat s’hagi ampliat la demanda cap a l’augment general i
continu d’aquesta oferta de formació professional que se’n
parlava aquí abans, hi ha hagut un problema determinat. 

També dir que, respecte de la redacció de l’esmena jo crec
que primer s’ha donat en un cicle formatiu de grau superior,
però jo crec que hauria de ser també per als cicles formatius del
grau mitjà, perquè realment si el que volem és igualtat, hauria
de ser de tot, però bé.

Dit això, torn agrair el suport a la iniciativa presentada i res
més. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Casanova. És el torn del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

No haremos intervención desde Unidas Podemos.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara és el torn del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té
la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Tampoc en farem ús. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 1811/20. Primer passarem a la
votació dels diputats i diputades presents a la sala. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

11 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vots en contra?

Abstencions?

D’acord. 

Passarem ara a la votació de la diputada que participa per
videoconferència. Sra. Guasp?

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí, a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord. Secretari?

EL SR. SECRETARI: 

Per tant, serien 12 vots a favor. Unanimitat. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

12? En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 1811/20, relativa a l’adequació de titulacions de
formació professional.

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