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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió, bona tarda. Bé, bona tarda, senyors
i senyores diputats. Començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. Passam al
primer punt de l’ordre...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sra. Presidenta, perdoni, Josep Castells
substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en l’adopció d’acord respecte dels escrits RGE núm.
3250 i 9084/20.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3250/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de sol·licitud de compareixença del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca, per tal d’informar sobre
les informacions publicades en mitjans de comunicació
d’àmbit nacional i local que confirmen adoctrinament
ideològic i públic en els centres educatius de Balears.

Començam per l’escrit RGE núm. 3250/20, presentat pel
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de sol·licitud de
compareixença del conseller d’Educació, Universitat i Recerca
per tal d’informar sobre les informacions publicades en mitjans
de comunicació d’àmbit nacional i local que confirmen
l’adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de
Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Quiero, además, empezar
mi intervención llamando la atención y, además, anunciar que
presentaremos una queja más que nada porque esta solicitud de
comparecencia la registramos el 17 de febrero, por el
procedimiento de urgencia, y se ve el 1 de octubre. Menos mal
que pusimos que era urgencia, porque si no lo llegamos a poner
supongo que se hubiera visto a final de legislatura porque me
parece, ¡vamos, escandaloso!

Y se hizo en febrero, precisamente, por un caso que llegó
a los medios de comunicación de ámbito local y de ámbito
nacional que era el de las grabaciones que se dieron a conocer
sobre un mitin que hizo una profesora en el aula a los alumnos. 

Claro, desde el 17 de febrero, desgraciadamente, y como
venimos denunciando hace tiempo, se han ido produciendo más
casos. Por ejemplo, sólo haciendo referencia al último año y los
que han salido a la luz pública, tenemos el 12 de setiembre del
año pasado, cuando se reparte una agenda con una muñeca
Barbie desnuda dentro de una botella de plástico, junto al
eslogan “Recíclame, por favor”, lo que para nosotros es una
imagen sexista y vejatoria con las mujeres, y esto se incluyó en
la agenda del instituto Damià Huguet, de Campos, que se
repartió por la dirección del centro a los alumnos de la ESO.
Por cierto, en aquella ocasión tampoco dijo nada el IBDona. 

A continuación, el 29 de noviembre, un nuevo caso, que
también salió en los medios de comunicación nacional y local,
donde entre los alumnos se distribuyen camisetas con la imagen
de una mujer desnuda con el lema “Ser qui som. Lliure!
Porreres feminista!”, además se hizo un acto de entrega de estas
camisetas durante el recreo donde se leyeron manifiestos y
demás también a niños de la ESO.

Lo que motivo precisamente esta solicitud de
comparecencia, el 17 de febrero, donde se dieron a conocer por
otros medios de comunicación de ámbito nacional, unas
grabaciones que se hicieron en el instituto público Emili
Darder, de Palma, en la clase de la asignatura Valores Éticos,
justo después de las elecciones del 10 de noviembre, donde
decía textualmente la profesora a los niños de la clase, cito
textual: “¡Qué desgracia que un partido que es xenófobo,
racista, machista, que niega la violencia de género, por lo tanto
es machista, homófobo, etc., haya entrado en el Parlamento!”.
Incluso esta profesora, todo esto está grabado y publicado,
cuestionó a un alumno que dijo ser de Mallorca, al igual que su
madre, le cuestionó que no hablara catalán y le dijo que si no
tenía apellidos mallorquines no era originariamente de la isla.

Posteriormente, en los últimos exámenes de selectividad, un
tema también conocido y que también fue noticia de ámbito
nacional, en la prueba de lengua catalana de la selectividad se
incluyó un artículo que se refería -un artículo para comentar,
comentario de texto-, se refería a la lengua española como la
lengua del imperio. Se comentaba en este examen un artículo
del autor Melcior Comes, economista del diario Ara, que
trataba sobre los asistentes de voz y decía pues que “si la gente
se pasa tantas horas hablando con ellos en castellano será una
derrota más del catalán”. 

Este mismo mes de septiembre, este recién pasado mes de
septiembre, en el instituto San Agustín, de Ibiza, tenemos dos
casos que también han sido noticia, el primero la polémica que
se suscitó con la prohibición del cuerpo directivo del centro a
que los profesores hablen en español, hubo una denuncia, actas
publicadas por el profesor en cuestión, pero no sólo con eso, en
este mismo instituto fue fotografiado y publicado también por
la prensa un cartel de apoyo al separatismo, completamente
fuera de lugar, un cartel que decía, “Cap a la independència!”,
también en inglés, “Towards independence”, que és un cartel
de la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, que aboga por
la independencia de Cataluña. Esto estaba en un pasillo
también del instituto de San Agustín, de Ibiza.

Bueno, esto son algunos de los últimos casos este último
año que reflejan, están fotografiados, están grabados, están
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publicados, han creado alarma social y nos parece que ante
estas pruebas evidentes irrefutables algo debería decir el
consejero de Educación, porque lo que se debe impedir por
todas es cualquier tipo de adoctrinamiento ideológico y político
en las aulas.

Los profesores, los directivos deben ser escrupulosos en el
cumplimiento de sus deberes y ser absolutamente neutrales en
la impartición de la enseñanza, con lo cual, que sucedan todos
estos casos que les he relatado es intolerable. El consejero de
Educación debería dar explicaciones y tomar medidas para que
esto no se produzca. No podemos dejar a nuestro hijos en unas
aulas y que tengan que soportar todas estas bravatas políticas
que les acabo de relatar.

Por eso, creemos que es necesario que el consejero de
Educación comparezca para dar explicaciones y que tome la
medidas para que esto no se produzca.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
votarà a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO.

Nosotras también estamos a favor de la comparecencia y,
bueno, solamente por decir un pequeño apunte y es que no hay
nada más desastroso y bochornoso que escuchar a un hombre
opinando sobre qué es y qué no es el feminismo. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, el Grup Ciutadans votarà a favor d’aquesta
compareixença.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí. És clar, la petició que fa el Grup Parlamentari VOX
parteix d’una mentida, d’una mentida perquè diu que confirmen
l’adoctrinament, quan fa dues setmanes el cap d’Inspecció
Educativa, que és qui té cura de mirar si hi ha adoctrinament o
no, juntament amb la Fiscalia de Menors, va dir en seu
parlamentària que no havien trobat al llarg dels anys que fa que
investiguen aquests temes casos d’adoctrinament. Ho va dir en
seu parlamentària qui té cura del tema fa dues setmanes, que és
Inspecció Educativa.

Per tant, nosaltres, per respecte als docents, per respecte a
la Inspecció Educativa i per respecte a la Fiscalia de Menors
que són qui duen aquests temes, votarem en contra que vengui
el conseller a parlar d’una cosa inexistent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor d’aquesta
petició de compareixença. És evident que també el conseller té
dret a explicar-se en aquests moments, ara bé, ens sembla
surrealista el tema de la gravació. Efectivament, ja es va
explicar en seu parlamentària que no hi havia o que trobaven
que no hi havia, i ho diu Fiscalia de Menors també i ho diu
Inspecció Educativa, que no hi havia cap tipus
d’adoctrinament. Què s’ha d’explicar una altra vegada? Que es
torni a explicar, però això per a mi no és l’escandalós,
l’escandalós és que digui que una Nancy nua que posa
recíclame creï alarma social. Si una Nancy nua, una pepa nua,
que les meves estaven sempre nues amb els morros pintats, li
crea alarma social, de veritat que és de traca.

Per altra banda, que una dona nua amb una camiseta també
creï alarma social o escandalitzi al Grup Parlamentari VOX o
consideri que crea alarma social, miri, nosaltres vàrem néixer
nus tots nosaltres, vostè també, i jo no crec que això hagi de
crear cap tipus d’alarma. Però que vengui el conseller, per
suposat nosaltres no ens oposam a cap compareixença, que
vengui i que s’expliqui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que tots els grups tenim clar
quina és la funció del grup que proposa aquesta compareixença
en aquest parlament; bàsicament és intrumentalitzar l’activitat
parlamentària per convertir-ho en un decorat per a la seva
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propaganda, propaganda que no té cap mena de vinculació amb
els problemes reals de la política de Balears, sinó que forma
part d’una estratègia d’àmbit estatal per generar un estat
d’opinió a partir de les seves mentides, les seves
tergiversacions, a favor del seu partit.

Per tant votaré en contra perquè crec que a més a més de la
posició del Grup Podem entenc que el Govern dóna suport a
aquesta compareixença. Crec que és una greu equivocació
caure en la trampa que ens posa aquest grup parlamentari, que
és contribuir a muntar el teatre de la seva propaganda; em
sembla d’una curtedat de vista absoluta, perquè, a més a més,
hi ha moltes compareixences demanades en aquesta comissió
perquè el conseller vengui a parlar dels problemes que sí que
existeixen, els reals, i si anem omplint les cua d’aquestes
contribucions a la propaganda d’un determinat partit polític el
que estem fent és impedir fer la nostra feina, que és la feina de
control real de la política real, dels problemes reals dels
ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres sols direm que des del
Grup Parlamentari Socialista no ens oposam al fet que vengui
el conseller a explicar el que hagi d’explicar. Sí que creiem que
ja es va explicar per part de l’inspector en cap fa gairebé tres
setmanes que el tema de l’adoctrinament que repeteix una
vegada i una altra el Grup Parlamentari VOX no existeix, però
bé, no tenim cap problema a donar les explicacions que
corresponguin i votarem a favor de la compareixença del
conseller.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Passarem a la votació de l’escrit
RGE núm. 3250/20.

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor?

En contra?

Abstencions? 0.

11 vots a favor, 2 en contra. 10, cert, falta una diputada, sí.

10 vots a favor, 2 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quedaria: 10 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
conseller d’Educació, Universitat i Recerca per tal d’informar
sobre les informacions publicades a mitjans de comunicació
d’àmbit nacional i local que confirmen l’adoctrinament
ideològic i polític als centres educatius de Balears.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
9084/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca, per tal d’informar sobre la incertesa
envers el retorn a les aules en el mes de setembre.

A continuació passam a l’adopció d’acord respecte de
l’escrit RGE núm. 9084/20, presentat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca per tal d’informar sobre la
incertesa envers el retorn a les aules en el mes de setembre.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu
minuts. Endavant.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Seré molt breu. Els he de dir que vàrem
presentar aquesta petició i sol·licitud de compareixença del
conseller el dia 4 de juny per via d’urgència. Crèiem que era
necessari que el conseller comparegués a la cambra i a la
comissió abans de l’inici del curs perquè hi havia molta
incertesa per part de les famílies, de la comunitat educativa, i
hi havia aquesta imprevisió de la Conselleria d’Educació en
aquell moment. 

Creim que encara és vigent aquesta sol·licitud, han canviat
els protocols i encara s’estan donant noves instruccions als
centres educatius. Crec que és necessari que el conseller torni
a comparèixer; ja ho va fer en el ple voluntàriament. Això és el
que volia també que quedés registrat, que nosaltres havíem
demanat aquesta compareixença en comissió abans de l’inici
del curs i era una petició d’un grup parlamentari, que crec que
també hi va haver més grups parlamentaris que varen presentar
aquesta sol·licitud de compareixença, i el conseller d’Educació
finalment va comparèixer voluntàriament en el ple, i vull deixar
clar que ja havíem demanat els grups parlamentaris, sobretot el
nostre grup, aquesta compareixença.

I res, demanam el suport de tots els grups parlamentaris
perquè el conseller comparegui i doni totes les explicacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Guasp. Passarem al torn de fixació de
posicions, i pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

A favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Votamos a favor.

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
deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Nosaltres pensam que la
compareixença és vigent encara i ho serà durant tot el curs, així
és que votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. Presidenta. Votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Doncs passem a la votació de l’escrit RGE núm.
9084/20.

Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Es pot aprovar per unanimitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En conseqüència s’acorda de recaptar la presència
del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per tal
d’informar sobre la incertesa envers el retorn a les aules en el
mes de setembre.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
175/20 i 2136/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 175/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la gestió de les
assignacions de la Conselleria d’Educació per al
funcionament dels centres docents públics no universitaris.

Comencem pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
175/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
gestió de les assignacions de la Conselleria d’Educació per al
funcionament dels centres docents públics no universitaris. Per
a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició on de
llei, com passa amb moltes que debatem darrerament, es va
registrar fa molts mesos, concretament el dia 10 de gener, dos
dies després que es fes públic que la conselleria havia decidit
intervenir els romanents pressupostaris dels centres docents. 

Com vostès saben, i s’explica a l’exposició de motius, el
règim econòmic dels centres educatius té la característica que
els romanents no es retornen sinó que es queden al centre per
diversos motius que s’expliquen a la introducció, i per tant no
m’allargaré a explicar-los això.

Hi ha un decret que regula aquesta gestió d’aquests doblers,
que diu que la conselleria, la primera quinzena del mes de
desembre comunicarà als centres quina és l’assignació que
tenen per a l’any següent, i sempre s’havia fet així, es
comunicava i així els centres ja sabien de quins doblers
disposaven. El 15 de desembre, per tant el darrer dia que
d’acord amb la pròpia normativa del Govern s’havia de
comunicar aquesta assignació pressupostària, el Govern no va
comunicar res, i a la Llei de pressupostos que es va aprovar al
cap d’uns dies s’estableix un mecanisme que permet que la
conselleria en determinats supòsits detregui de l’assignació dels
centres una determinada quantitat. Això es va comunicar, com
deia, el dia 8 de gener, dos dies abans que es presentés aquesta
proposició no de llei.
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Llavors, clar, ens trobem en una situació... sorprenent, que
és que un govern incompleix les seves pròpies normes, és a dir,
un decret que ha dictat el mateix govern que diu que
comunicarà als centres aquesta quantitat, què fa el Govern?, es
comporta com un tafur, com un triler, i aleshores diu “no, jo no
compleixo amb la meva pròpia norma perquè com que tinc la
idea de modificar aquest règim no compleixo la meva pròpia
norma de comunicar als centres el dia 15 de desembre, data
límit, quina assignació tenen, i m’esperaré que una llei
posterior a aquesta data m’habiliti per poder retallar aquesta
assignació”. És a dir, si l’administració hagués actuat quan ho
havia de fer d’acord amb el seu propi decret no hagués pogut
fer aquesta modificació.

Per tant em sembla molt impropi d’un govern seriós i d’un
govern respectuós amb l’autonomia universitària que vulneri la
seva pròpia normativa en interès propi, i crec que el Parlament
ha de cridar l’atenció al Govern sobre aquesta circumstància,
i per tant, sense entrar en els aspectes diguem-ne més polítics
sobre com ha de ser aquesta assignació, com s’ha de liquidar,
entrem en el fet que el Govern ha incomplert la seva pròpia
normativa. I, per tant, proposem al Parlament, a aquesta
comissió, que en un primer punt manifesti i faci altra vegada
professió de donar suport a l’autonomia dels centres, la qual
cosa implica aquesta autonomia també pressupostària.
Demanem a la conselleria que sigui respectuosa amb la seva
pròpia normativa i que, per tant, comuniqui als centres les seves
assignacions per al 2020, d’acord amb la normativa que li era
aplicable en el moment en què havia d’haver pres la decisió, i
no després.

I després, si es vol modificar els romanents, el que
proposem és que es faci un informe, perquè aquests romanents
es poden haver acumulat per diversos motius, alguns molt
justificats, i és totalment injust que ara se’ls retallin, i aleshores
en el punt 4, diem, bé: escolta, si hi ha alguns casos en què no
està justificat aquest romanent, en què és un estalvi per
l’estalvi, no està pensat perquè es vulgui fer una inversió, no
està pensat perquè s’hagi de substituir una màquina, sinó que
no tengui cap justificació, potser sí que es pot considerar la
possibilitat que es redueixi aquesta situació.

I per acabar, Sra. Presidenta, a l’últim punt instem la
Conselleria d’Educació, evidentment, a observar el principi
d’igualtat entre els diversos centres públics, i, per tant, a ser
molt respectuosa amb aquestes modificacions de les
assignacions que es retallen, perquè en el rerafons pot haver-hi
una discriminació d’uns centres envers els altres.

Això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Els Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos han presentat les esmenes RGE núm. 14906,
14907 i 14908/20.

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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres des del Grup
Parlamentari Socialista consideram que aquest tema
concretament que genera aquesta PNL, també és cert que
aquesta PNL s’ha vist molt més tard del que teòricament en un
procediment normal s’hauria de fer, jo crec que està resolt, però
així i tot consideram que estam en les (...), perquè la situació de
gener del 2020 no es torni a donar i es pugui tirar endavant el
tema de les assignacions de centres i si algun centre té
romanents, poder establir el canal de veure com es fan les
coses.

Sí que he de dir que aquesta situació jo crec que es va
resoldre d’una manera consensuada, a través de les reunions de
(...), jo no dic que s’hagi fet quan tocava, però jo crec que està
resolt i, per tant, és tirar endavant i mirar de cara a nous
exercicis pressupostaris i, per tant, per això hem presentat
aquestes esmenes.

Sí vull dir que per al tema dels romanents, també tal vegada,
jo crec que vostè ho diu aquí, a la PNL, a l’exposició de
motius, diu que (...) els motius per gastar els romanents...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Perdó. Que el tema dels romanents ja diu aquí que, sense
entrar en els motius, hi ha centres que tenen romanents, hi ha
centres que no en tenen, també depèn del per què s’han generat
aquests romanents, és important veure-ho. De tota manera,
però, nosaltres consideram que hem de donar una passa
endavant de cara a (...), per això hem presentat les esmenes.

Hem presentat una esmena al punt 1, més que res perquè
després tornarem parlar del mateix tema en una altra proposició
no de llei, hem intentat fer la mateixa esmena a les dues PNL,
perquè així consideràvem que era una manera d’unificar les
dues PNL i aprovar sempre el mateix, el que no té sentit és
aprovar una cosa i al cap de deu minuts aprovar una altra cosa,
per això hem presentat la mateixa esmena a les dues PNL. I
hem intentat unificar els textos de les dues per poder arribar a
un consens.

Després al punt 2 hem presentat una esmena perquè, és clar,
vostè parla aquí de la normativa del 15 de desembre del 2019,
de l’assignació del 2020, i per això hem presentat una esmena
més genèrica, per poder passar-ho a altres cursos i a altres anys.

I després en el punt 3, nosaltres estam d’acord que s’han de
veure els motius, jo crec que és important, per això nosaltres
votarem a favor del punt 3, així com del punt 5, perquè el
principi d’igualtat ha d’estar salvaguardat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014906
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I al punt 4 també hem presentat una esmena, també una
mica en aquest sentit, és a dir que si s’ha de modificar la
quantia, es comunica amb el temps suficient per poder fer els
canvis necessaris i que no es produeixi la situació que es va
donar el gener del 2020 de manera sobtada. Per això nosaltres
consideram que l’autonomia de centres és molt important, la
gestió és molt important, el que passa és que si s’han de fer
ajustaments i ara estem en una situació, ho hem plantejat des
del punt de vista actual, en la situació COVID que hi ha, s’han
generat situacions que tal vegada l’any passat no teníem en
compte i hem de mirar de cara a l’any que ve què pot passar.
Per això hem presentat aquestes esmenes, que tal vegada són
més genèriques, però el que intenten és no solucionar un
problema a un moment determinat, sinó deixar-ho ja resolt.

Res més. 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. Bueno, nosotras también compartimos
el fondo de la cuestión de lo que se refiere esta iniciativa de
MÉS. No estuvimos de acuerdo con la actuación que hizo el
Govern, el famoso caso de los fondos de los colegios, se lo
transmitimos en una reunión al conseller, nos dio una
explicación, su explicación. Pero era lo que había, en ese
momento no se podía hacer otra cosa y comprendemos que en
ese momento estuvimos de acuerdo por supuesto, que el
malestar y la incertidumbre que asoló a la comunidad educativa
pues era cuestión de no sólo hacerle caso, sino de enmendar los
errores y que no se vuelvan a producir.

Respecto a esta iniciativa, que resulta más bien, son
cuestiones técnicas, nos han parecido bastante acertadas. Y por
eso nosotras estaríamos de acuerdo en aprobar los puntos de la
iniciativa, evidentemente si se aceptan nuestras enmiendas, que
son simplemente una cuestión de matizaciones que no varían el
sentido de la iniciativa y que podría salir adelante dejando
varias cosas claras. En principio que estamos de acuerdo en la
autonomía de los centros, el respeto al principio de igualdad y
la autonomía de los centros para la gestión de sus recursos
propios.

En segundo lugar, que sí que estamos de acuerdo en que
debe garantizarse la seguridad jurídica, digamos, de que las
normas que se dictan se tienen que cumplir y que hay que
avisar con antelación suficiente la asignación que vaya a
hacerse, con esas matizaciones que proponemos en las
enmiendas. Y que también estamos de acuerdo, por supuesto,
en que hay que comunicar, con suficiente antelación también,
la reducción de los fondos que se vayan a hacer en los
ejercicios presupuestarios. Más que nada es una cuestión de
previsión, es una cuestión que si se aceptasen las enmiendas
saldría esta iniciativa, dando a entender que evidentemente
todos estos partidos que han votado que sí, pues rechazamos no
sólo la cuestión del asunto perjudicial que hubo el año pasado
y que, además, evidentemente estamos de acuerdo... al lado de

la comunidad educativa en cuanto a... y comprendimos en ese
momento el malestar y la situación de inseguridad que se creo
cuando se retiraron esos fondos, se congelaron esos fondos y,
bueno, pues la situación esta que no gustó a casi todos, pues se
llevó a cabo.

Entonces, bueno, pues esas serían nuestras propuestas y
esperamos que las acepten.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. 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. Des del Grup Parlamentari Popular
estam d’acord amb l’esperit d’aquesta iniciativa, bàsicament
perquè tracta la mateixa qüestió que nosaltres després
presentarem. No obstant, aquesta primera iniciativa del Grup
Mixt fa referència més a la gestió de les assignacions, des del
punt de vista de la seva tramitació administrativa i el
compliment de la normativa, així com a la rendició de comptes
de la finalitat a la que es destinen aquests fons.

En general votarem a favor, sí demanaríem votació separada
del punt quart, si és possible per part del Grup Mixt, ja que ens
hi voldríem abstenir, ja que fa referència a la possibilitat que en
un futur es torni a repetir aquesta situació i plantejar la
possibilitat que si el 2020 es produeix aquesta situació doncs
s’avisi abans que finalitzi l’exercici i això. No sabem, esperem
que no sigui perquè el Sr. Castells tengui més informació que
nosaltres i sàpiga que aquesta situació s’ha de tornar produir,
i, si no és així, doncs, ens agradaria abstenir-nos per no donar
peu a entendre que seria viable establir un procediment perquè
de cara a un futur aquesta situació pugui ser repetitiva.

Gràcies.

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:

Gràcies, presidenta. Nosaltres també, des del Grup
Ciutadans, donarem suport a aquesta proposició no de llei.
També demanam la votació separada perquè ens abstendríem
en el punt quart amb el mateix argument que ha donat la Sra.
Riera.

Des del Grup Parlamentari Ciutadans, el 4 de febrer, jo
mateixa li vaig demanar al conseller per aquest fet, sobretot
perquè s’havia fet un bloqueig de l’assignació aprovada per a
2020 de manera unilateral des de la conselleria, sense informar
abans els centres educatius. Creiem que això no es pot repetir,
nosaltres ja havíem avançat que s’haurien de fer retallades i no
només ajustos, com ells juguen a expressar, sinó que hi hauria
retallades en educació. 
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El que volem manifestar, i que quedi posat de manifest, és
que el problema que hi ha és un infrafinançament en educació.
Els centres educatius han de sobreviure amb aquests romanents,
han de poder dotar de sales de psicomotricitat, canviar i tot,
perquè així ens ho varen transmetre els centres educatius,
canviar els electrodomèstics dels menjadors i tot, pagar els
salaris d’auxiliars de conversa amb aquests romanents.

Nosaltres des de Ciutadans demanam que la conselleria
assumeixi amb el presssupost que toca aquestes situacions i que
no s’hagin de finançar des dels romanents dels centres
educatius. Votarem a favor d’aquesta proposició no de llei,
menys del punt 4. Gràcies.

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, tots estam d’acord que no va ser
una bona decisió la que va prendre la Conselleria d’Educació,
de fet la va corregir, la va corregir aviat, gràcies que la majoria
de la comunitat educativa va sortir en defensa dels centres
educatius, i la conselleria va ser sensible a la comunitat
educativa, la comunitat educativa en aquest cas, i va corregir el
fet. Confiem que no torni a passar.

Ara bé, la proposta que fa MÉS per Menorca és cert el que
diu la Sra. Riera, parla de gestió d’administrativa; jo no crec
que dia 10 de gener del 2020 el Sr. Castells tengués informació
del que feia comptes fer la Conselleria d’Educació el desembre
del 2021, i crec que, a més, tots els punts de la proposició no de
llei estan plenament justificats quant que va a cercar totes les
possibilitats. És a dir, el punt 3, demanar als centres que hagin
acumulat un romanent un informe justificatiu, i el punt 4 deriva
d’aquest punt 3. 

Per tant, jo no veig en cap cas que no se cerqui amb la
proposició una mica d’ordre quant a la gestió administrativa
d’aquests romanents, perquè pot ser justificat tenir molts de
romanents perquè el centre fa comptes fer una inversió
important, com ha dit la Sra. Guasp, comprar un
electrodomèstic per al menjador o qualsevol inversió important,
i que hagi estalviat per fer aquesta inversió, però també pot
passar que hi hagi doblers aturats, i tots sabem que els doblers
a l’administració pública aturats no ens serveixen per a res, i els
doblers han de servir per a això, per fer-los rodar i per fer bona
gestió i que en aquest cas els centres educatius estiguin el més
bé possible.

Per tant, nosaltres entenem que la proposta és encertada en
tots els punts, en els cinc punts. Entenem que les esmenes que
han presentat tant el PSOE com Podemos són esmenes que de
qualque manera ajuden que tots plegats puguem estar més
còmodes i poder aprovar la iniciativa. Jo esperaré que torni a
intervenir el Sr. Castells per aclarir el sentit del vot de tots els
punts i sí que deman votació separada.

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. Esta proposición no de ley, que
nosotros vamos a votar a favor, a excepción del número 4, por
la misma argumentación que le ha dicho la diputada Riera, yo
ya no sé si es el Sr. Castells que en enero tenía información
privilegiada, no lo sé, pero a lo mejor es que, como es
conocedor del mundo educativo, ya sabe como se las gastan y
puede que ya estuviera previendo lo que podía pasar en otro
ejercicio con este conseller.

Por lo demás, cuando habla de gestión administrativa y
demás se trata en teoría para mejorarla y reforzarla, si bien
llama la atención la actitud condescendiente de los partidos de
izquierdas, del Partido Socialista, de Podemos, de MÉS, donde
dicen, bueno, sobre todo MÉS y la Sra. Santiago de Podemos,
no estuvimos muy de acuerdo, les reñimos un poco, pero,
bueno, al final rectificaron y, bueno, aquí no pasa nada. Es
como esas amenazas de cierta parte de la comunidad educativa,
no toda, que ya amenazaban con camisetas verdes y demás,
pero después, bueno, les dijeron, oye, que vamos a devolver un
poquito ahora y después ya veremos el año que viene qué
hacemos. Y al final, hoy aquí paz y después gloria.

No han devuelto ni mucho menos todo lo que ha sido en
toda regla un expolio a las arcas de los centros educativos que
atenta contra su autonomía y su autonomía financiera, que les
han devuelto una pequeña parte y ya veremos qué pasa a partir
de este año que viene. 

Me hubiera gustado a mí ver la misma reacción, a ver si esta
reacción hubiera sido la misma con un conseller de Educación
de VOX, por ejemplo, que hubiera hecho esto a unos centros
educativos. Vamos, ya estarían quemando contenedores y
haciendo manifestaciones en la calle, no me cabe la menor
duda. Cuando tengamos un conseller de Educación lo
podremos comprobar.

Pero en este caso, nosotros, desde luego, como insisto,
votaremos a favor de los puntos que se indican aquí, a
excepción del número 4 que nos abstendremos.

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, presidenta. Nosaltres també constatam el retard de
la conselleria a comunicar l’assignació dels centres. Està clar,
hi ha la data, i l’han comentada els companys i ponents, que
tant aquesta com la propera es varen registrar a principis d’any
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i les debatem ara per qüestions òbvies com han estat els
confinaments i també la pandèmia, el seu desenvolupament.

També pensam que la conselleria ha de ser respectuosa amb
les normes del joc, pensam que en aquest cas no ho va ser, però
ens sembla absolutament correcte també la proposició no de llei
que presenta avui MÉS per Menorca.

És veritat que, com ha dit el Sr. Mas, la Conselleria
d’Educació la va corregir aquesta actuació, però la va corregir
una quarta part, eren 1,8 milions i en va retornar 500.000; és a
dir que, bé, la va semicorregir, diguem-ho així, però nosaltres
hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts o podem continuar. Podem
continuar?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sra. Presidenta, nosaltres volíem un recés de tres minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, fem un recés de dos minuts. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Doncs sí, si hi ha alguns que ho desitgen em sembla bé un
petit recés per mirar d’acostar posicions.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, hem de reprendre la comissió. Gràcies.

Sr. Castells, té cinc minuts per fixar posició i assenyalar si
accepta les esmenes.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, després d’aquest recés
hem acordat amb els grups que han fet l’esmena RGE núm.
14908, que va referida al punt 4 de la proposició no de llei,
canviar una mica el redactat per fixar-ho en un caràcter
intemporal, i per tant l’última frase, que diu: “l’eventual
reducció de l’assignació de centres docents per a 2021 durant
el darrer trimestre de 2020, tal com estableix la normativa
vigent”, canviar-ho i posar: “l’eventual reducció de l’assignació
de centres docents per a cada curs durant el darrer trimestre del
curs anterior, tal com estableix la normativa vigent”. És a dir,
l’únic que fem és llevar la referència al curs 2020-2021, de
manera que serviria tant per aquest curs que ve, que per això la
vaig redactar, sense tenir cap informació privilegiada, com per
als següents cursos, perquè és el que diu la normativa, és a dir,
això s’ha de comunicar durant el darrer trimestre de l’any
anterior.

Respecte de les altres esmenes, no les he acceptades. La que
feia referència al punt 1 no l’he acceptada perquè a la nostra,
diguem, declaració de capçalera d’aquesta proposició no de llei
e que volem fixar és la idea que l’autonomia financera forma
part de l’autonomia docent i, en canvi, els grups que feien
l’esmena feien una reflexió o feien una descripció del que era
l’autonomia docent en general. Per tant com que l’objectiu que
persegueix aquesta declaració no és el mateix, i jo crec que
precisament el que pertoca en aquesta proposició no de llei és
fixar la idea, que pot ser discutida, que l’autonomia financera
també forma part de l’autonomia dels centres, he preferit
quedar amb el redactat que tenia originalment la proposició no
de llei.

I després, respecte del punt 2, tampoc no he acceptat
l’esmena perquè aquesta PNL, que com he dit és molt
moderada, simplement, clar, crida l’atenció que el Govern no
ha fet bé una cosa, i per tant acceptar aquesta esmena voldria
dir llevar-li aquest element, i crec que és molt característic de
la feina que fem aquí fer aquest control al Govern, i per tant si
el Govern fa una cosa que a més a més no és opinable, és que
no ha complert la normativa, la seva pròpia normativa, em
sembla que d’una forma molt moderada, com es diu aquí, em
sembla que s’ha de mantenir aquesta idea perquè si no estaríem
desvirtuant una de les finalitats d’aquesta proposició no de llei.

Això pel que fa les esmenes presentades. Respecte de les
intervencions que ha fet la resta de grups, bé, voldria respondre
al que han dit el Sr. Casanova i el Sr. Mas sobre que això
estava resolt i que s’havia corregit, però la Sra. Pons ja ho ha
puntualitzat molt bé i per tant no fa falta que ho digui jo.

Per tant em centraré en els comentaris que han fet els grups
de l’oposició, PP, Ciudadanos i VOX, sobre el punt 4. Crec que
hem de ser seriosos i hem de ser conscients que hi ha un
normativa vigent, ens agradi o no. Hi ha una llei de
pressupostos que es va aprovar en aquest parlament, que va
afegir un punt 4 al decret que regula les assignacions dels
centres, en què s’estableix per llei, hi ha una llei de
pressupostos, ens agradi o no, que diu que la conselleria, en el
cas que hi hagi romanents podrà aplicar una reducció. Jo què he
intentat en aquesta PNL, en els punts 3, 4 i 5? Proposar al
Govern un mètode per fer això, un mètode seriós; no una
reducció lineal, a tothom un 10%, que és el que es va proposar
i per tant posant tothom al mateix sac, tant els que han gestionat
bé com els que no han gestionat bé; el que dic és que primer es
demani un informe a cada centre que expliqui què fa amb el seu
romanent. Jo crec en això, i sobretot els partits de dretes, a
veure, és que hi hauríeu d’estar més d’acord que els
d’esquerres, en això; és a dir, hem de ser exigents amb l’ús que
fa dels doblers públics, també als centres educatius. O és que
ara us heu tornat bolivarians i creieu que els centres educatius
poden fer el que vulguin amb els doblers públics? Són doblers
públics, són doblers de tots. Demanem un informe perquè ens
expliquin a què es dedica el romanent. Si l’estan guardant per
a finalitats benèfiques, perfecte; i si l’estan acumulant per mala
gestió, que és el primer que critica l’oposició quan el Govern
no gasta els doblers, doncs aquí estam davant la mateixa
situació. Per tant a mi em sembla que és seriós dir: “proposem
un mètode”. El mètode quin és?, els centres que facin un
informe del perquè tenen aquest romanent.
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Punt següent. El Govern, si escau i ha de reduir, d’acord
amb l’informe anterior, és a dir, no perquè a mi em dóna la
gana ara redueixo un 10%, o en aquest centre redueixo això i
aquell centre redueixo allò altre, no!, d’acord amb una sèrie de
necessitats. Per tant si jo el criteri que aplico és dir “no, escolti,
si vostè està estalviant per a maquinària no li retallo”; doncs
evidentment aquest principi s’ha d’aplicar a tots. Per això hi ha
l’informe, primer hi ha l’informe, després hi ha la decisió de la
conselleria d’acord amb els informes anteriors, i per tant em
sembla que és una proposta seriosa i que no és un brindis al sol,
no és una... una manifestació, fins i tot -i ara referint-me a la
PNL que ve a continuació-, una declaració d’adhesió a
l’autonomia dels centres, a la independència dels centres,
gairebé, que fa el Partit Popular, que precisament no es
caracteritza per ser un partit especialment respectuós, quan
governa, amb aquesta autonomia dels centres, no? Per tant em
sembla més seriós, més coherent, el mètode que els proposo:
que els centres facin un informe; la conselleria, si ha de reduir,
d’acord amb la normativa vigent, amb el pressupost que tenim
aprovat, que ho faci; i que en qualsevol cas, que és el punt
cinquè, es garanteixi el principi d’igualtat entre tots els centres.

Aquesta és la justificació, diguem, i d’alguna manera la
rèplica en el punt 4 que han fet els grups de l’oposició.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. He entès que les esmenes al punt 1 i
al punt 2 no són acceptades, i hi ha una transacció a l’esmena
del punt 4. Algú s’hi oposa?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, nosaltres ens hi oposam. Gràcies, Sra. Presidenta, i
reiteram la petició de votació separada del punt 4 inicial.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò votarem punt per punt.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A veure, perdoni, Sra. Presidenta. O sigui, hi ha un grup que
es pot oposar a una transacció in voce a una comissió? Sí? A
veure, però si és una...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

In voce, és clar que sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Les esmenes in voce han de tenir...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

És una transacció d’una esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment.

(Se sent de fons el Sr. Lletrat de manera inintel·ligible)

Idò haurem de passar a la votació punt per punt i s’entenen
no incorporades les esmenes.

Sr. Castells, accepta la votació punt per punt? La votació
separada?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, demano la votació en la seva integritat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Doncs farem una única votació. Acabat el debat,
passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 175/20.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
175/20, relativa a la gestió de les assignacions de la Conselleria
d’Educació per al funcionament dels centres docents públics no
universitaris.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2136/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
devolució immediata de les partides bloquejades als centres
educatius de les Illes Balears dins aquest exercici
pressupostari.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2136/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la devolució immediata de les partides bloquejades als centres
educatius de les Illes Balears dins aquest exercici pressupostari.
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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. Des del Grup Popular presentam
aquesta proposta davant la indignació que va ocasionar en els
centres públics que el Govern decidís retallar l’assignació
prevista per a aquest any en quanties que oscil·len entre 6.000
i 14.000 euros, obligant-los a recórrer als seus propis estalvis
per poder funcionar durant l’any 2020, i que els centres
educatius s’assabentassin sense avís previ, sense cap reunió del
conseller March, a través del portal web econòmic dels centres
públics, on varen veure l’assignació per a despeses de
funcionament amb les reduccions dràstiques respecte de les que
inicialment s’havien pressupostat per a educació. 

És un retall en tota regla que pot arribar fins al 66% de
l’assignació, que afecta 215 centres públics i que amb tota la
ironia del món el conseller March va anomenar com a
modificació de l’assignació, els famosos ajustos de l’esquerra,
que no són més que retalls emmascarats, amb l’única
justificació que els centres tenien 20 milions d’euros sense
gastar i que el Govern no en tenia suficients, per la qual cosa
retallava la seva transferència i obligava els centres a tirar dels
estalvis per poder funcionar.

Evidentment, els directors dels centres varen manifestar tot
d’una la seva crítica i indignació, ja que aquests estalvis no
procedeixen de doblers de la conselleria, sinó de doblers de les
aportacions de les famílies per a material escolar, projectes
educatius, excursions, etc., i es destinen a més a inversions
concretes que van sorgint en el centre, com despeses de
manteniment, formació i reformes, que ja s’han comentat abans
a l’anterior iniciativa.

La crítica general, a més, va venir perquè a part d’aquest
rogatori en tota regla dels estalvis, per la falta d’informació de
la conselleria. I el que va posar de manifest la manca
d’honestedat de la conselleria va ser que quan es va destapar
aquest fet, enlloc de cercar solucions, el Sr. March va tirar
pilotes fora, va donar les culpes a la Conselleria d’Hisenda,
quan és a cada conseller que li correspon respectar i defensar
el seu pressupost i la seva àrea de responsabilitat.

El Sr. March, en principi, havia informat que els
pressuposts dels centres no es veurien afectats pels retalls que
la Sra. Armengol estava fent en el pressupost de 2020, quan va
ser descobert, va excusar-se que la Sra. Sánchez feia anys que
vigilava en secret la comptabilitat dels col·legis i que preparava
aquesta maniobra i que, a més, l’havia començat a advertir a
l’any 2018, és a dir, el conseller March va reconèixer que a
l’any 2018 ja sabia que estaven vigilant aquests estalvis i no
havia dit res als centres, i que l’havia obligat dient que si no
retallava els estalvis dels centres intervindria ella directament
els comptes dels centres educatius. Tot deu formar part del
manual del bon progressista, malbaratament, intervenció,
engany, desinformació.

Es veu que el Govern Armengol va veure que l’aigua li
arribava al coll i pel forat que arrossegava els comptes públics
des de feia un any i no hi havia per on quadrar l’any 2020.

Recordem que a principis d’any ja se’ns va dir que faltaven 50
milions d’euros per a despesa corrent, i, amb coneixement de
causa, va ordir aquesta fórmula legal que s’ha comentat abans,
per donar cobertura al retall, una disposició addicional al
pressupost per retallar les assignacions dels centres que
tenguessin un estalvi superior a un 10% del que havien de
rebre. 

Vull afegir, a més, la resposta del director general Morante,
que crec que és important que consti en acta, que va insinuar
que hi havia centres educatius que havien estat informats
prèviament, la qual cosa, a més, suposava fer parts i quarts de
forma inacceptable per a un càrrec polític.

Davant la indignació generada, el Sr. March s’ha
compromès a tornar els doblers poc a poc, de fet ha tornat una
petita part per quedar bé, però no es recuperaran els doblers
dins l’any 2020, sinó que la promesa és fer-ho en dos o tres
anys; en el 2021 es recuperarà part de l’assignació del 2019,
quedarà pendent part del 2020.

Senyors de l’esquerra, no són de fiar ni el seu conseller
d’Educació, ni la seva consellera d’Hisenda, ni vostès.
Evidentment els centres educatius estan prou indignats amb
aquesta situació. Són doblers, a més, que no han quedat en el
pressupost d’Educació, sinó que han passat a engrossar,
lògicament, com diuen les normes de comptabilitat, el global de
la bossa comuna de la conselleria, per la qual cosa no quedaran
vinculades, ni afectades a partir d’Educació, que per ventura es
podria haver fet. Per tant, tots els centres educatius que es
veuen afectats, que són la majoria, no estan d’acord amb
aquesta situació.

Per això, des del Grup Parlamentari Popular, demanam que
es retornin ara aquests doblers als seus legítims propietaris. I
ens sembla inacceptable, i ho volem fer constar, no només el
robatori i l’engany, sinó també les llargues que dóna el
conseller March per tornar aquests doblers als seus vertaders
titulars, que són els col·legis i les famílies de Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Els Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos han presentat l’esmena RGE núm. 14909/20.
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, Sra. Presidenta. Bé, aquí tornam constatar
una vegada més, de què anam. Aquí el Partit Popular ha vingut
a fer un discurs, a fer un discurs destructiu, de crispació,
d’enfrontament, doncs bé, jo crec que és un moment..., estem
en una situació en la que estem, estem en una situació que hem
de sumar, però crec que tots volem sumar menys el PP, perquè,
si no, no té cap sentit. 

Jo crec que s’ha fet i ja li he explicat abans, hi havia uns
romanents i es va arribar a una solució consensuada amb els
directors de centres i això és l’important. S’ha arribat a una
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solució consensuada, cosa que vostè no vol, perquè ve aquí a
fer un discurs i utilitza un llenguatge de qualificatius i
d’insinuacions, aquí no es ve a parlar d’insinuacions, aquí es ve
a debatre realitats.

De tota manera jo crec que, malgrat tot, per part del Grup
Parlamentari Socialista hem fet un intent d’arribar a consensos
i per això li hem presentat aquesta esmena. Li he dit abans i li
ho torn dir ara, abans hem presentat la mateixa esmena al punt
1 de la proposició no de llei anterior i al punt 1 de la seva
proposició no de llei, perquè crec que és el moment de sumar
i no de restar. Vostè, i aquí ho ha demostrat, utilitza qualsevol
moment per fer un discurs de crispació perquè així creu que
podrà rascar vots a un moment com ara.

Jo crec que utilitzar l’enfrontament per poder arribar a una
situació que no entenc molt bé, però suposo que a vostè li
marquen el discurs des de Madrid i des de Madrid li diuen
“aquí enfrontament i crispació fins el final”, “aquí s’han
d’utilitzar qualificatius despectius fins al final” i així ens
atraquem més a la dreta i utilitzem la mateixa dialèctica que
altres partits de la ultradreta.

Jo crec que per aquest camí no anem bé, l’educació és un
punt, i que a dia d’avui té moltes necessitats i que hem de remar
tots i el que no podem fer és venir a generar enfrontaments.

Miri Sra. Riera, jo crec que a l’esmena que li he presentat
parlem d’autonomia pedagògica i autonomia financera, crec
que és molt important parlar de l’autonomia de centres, n’hem
parlat aquí, vostè sap que durant la legislatura anterior a la
Comissió del Pacte per l’Educació, parlàrem moltíssim de
l’autonomia i una de les coses que teníem molt clares és
l’autonomia de centres i aquí ho demostrem. Jo crec que venir
ara amb aquest discurs, ni és encertat i l’únic que genera és
crispació i l’únic que genera és el contrari que vostè vol, si
vostè intenta rascar vots a través d’aquest camí, crec que no és
el camí adequat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la 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, Sra. Presidenta. Nosotras estamos de acuerdo en
que tenemos un REB aprobado en el Gobierno de Pedro
Sánchez, por cierto, después de ocho años de Gobierno de
Rajoy no fue capaz de aprobarlo, pero, bueno, está aprobado,
no está aprobada la parte económica, estamos de acuerdo con
que así tal y como está no puede quedarse, creemos que tener
un REB aprobado es un paso gigante, ustedes no supieron
cómo darlo, también creemos que no tenerlo dotado de una
financiación justa para las islas es papel mojado, o bueno,
como ustedes dijeron en uno de los plenos, “es una foto en el
periódico”, es cierto, sin más sentido que una foto en un
periódico.

Estamos de acuerdo que de estos 177 millones de euros que
se nos debe y supongo que ningún partido de aquí querrá
perdonarlos y tampoco olvidarlos, tienen que llegar las partidas
europeas que ustedes, por cierto, no defendieron en Europa
cuando hubo que votarlas. Y como ustedes bien dicen, tenemos
una deuda de 500 millones en el Govern, ¿Pero desde cuándo
tenemos esa deuda? Hablen ustedes con propiedad, todo sale de
una suma fácil, Antich aumentó en total un 151%, ¡ojo
también!, porque un buen ejemplo de gestión pues tampoco el
hombre, ¿pero qué pasó con los gobiernos pasados del Partido
Popular? Aumentaron en un 128,5% la deuda. Así que bueno,
para ponerse medallas el bipartidismo no estaba ni está.

La situación con la que nosotras no estuvimos de acuerdo,
es que los centros de un día para otro se encontrasen con los
fondos económicos de su (...) congelados, hubo malestar, hubo
preocupación. Como miembros responsables del Gobierno y
que apuestan por la fortaleza de este país y el progreso de este
país, y no por la ruptura de un gobierno, ni por sembrar el caos
y el desorden en las instituciones, evidentemente hablamos con
el conseller, tuvimos una reunión con el conseller, le
manifestamos nuestro desagrado, y este grupo parlamentario y
esta diputada parlamentaria se reunió con la comunidad
educativa, con la mayor parte, los que accedieron a reunirse
para trasladar al conseller todas las quejas sin ningún pero, sin
ningún paño caliente del malestar que estaban teniendo por
estos centros educativos.

Evidentemente no era una cuestión para romper el gobierno
como le hubiera gustado al partido de VOX, que cualquier cosa
la utilizan para sembrar el caos y el desorden institucional y de
la sociedad.

El caso es que había preocupación en los centros
educativos, preocupación porque precisamente ese ahorro es un
mecanismo de defensa cuando el Partido Popular les dejaba sin
presupuesto para mantener las escuelas. 

El miedo a que vuelvan los recortes del Partido Popular es
tan evidente que las arcas públicas en cuentas a título de las
escuelas tienen dinero guardado que ahora, no todo, pero un
poco de ese dinero sí que es necesario o podría ser necesario
para garantizar la educación on line, la educación gratuita, las
becas de comedor, la implantación de medidas de seguridad, la
compra de materiales que ponga fin a la brecha digital, las
ayudas a las familias, el reparto equitativo del dinero público
porque es de todos y de todas para el bien de la mayoría, para
el buen funcionamiento al fin y al cabo de todas las escuelas de
las Islas Baleares.

Iniciativa tras iniciativa nos dejan ustedes muy claro que no
saben gestionar bien y en cada uno de sus actos ejecutivos lo
hacían, levantaron a la comunidad educativa, en cada gesto de
la oposición lo ratifican, cuando por recuperar el afecto de la
comunidad educativa lo que hacen ustedes es demagogia con
esos fondos de dinero, que bien saben perfectamente que se
necesita ahora más que nunca dinero para todos y que hay que
sacarlo de donde sea -de donde sea-, menos de las familias.

Ustedes que son expertos en dejar que el dinero se pudra en
las arcas públicas y prohibir su uso y su gasto en las partidas
sociales. Lo han impedido desde hace mucho, se inventaron
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una ley de racionalización del gasto para congelar dinero en las
instituciones, incluso con superávit a expensas de que la gente
lo estuviera pasando mal. Les dio absolutamente igual,
siguieron empeñados en que el dinero en el banco está mejor
que el dinero para la gente. Esta misma filosofía fue la que
utilizaron cuando priorizaron el rescate bancario al rescate de
la gente, siempre gestionan ustedes así, no sé de qué nos
estamos sorprendiendo.

Pueden ustedes ahora venir con la chorrada supina de que
lo contrario al ahorro es el despilfarro y la deuda. Pueden
ustedes defender su gestión nefasta e interesada como
buenamente puedan, porque lo cierto es que si bien el ahorro y
la prudencia es necesaria, y más que necesaria, diría yo,
fundamental en la gestión del dinero público, la transparencia,
la prudencia y nada de desviaciones a lo privado con el dinero
de todos, en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo.

¿Dinero para los colegios? Sí, el que necesiten. No seremos
nosotros los que crean que recortando el gasto educativo se
consigue algo.

Ahora bien, ante la situación de excepcionalidad,
emergencia, absoluto peligro debemos de ser conscientes de
que la gente necesita generosidad y pensar en el bien común.

Queremos que se haga, eso sí, de manera ordenada.
Nosotros rechazamos frontalmente la decisión esa repentina,
por eso propusimos, hemos propuesto que en caso de que se
retiren parte de esos fondos para la partida de educación, para
reparto equitativo se avise con antelación, se haga de acuerdo
a la normativa, se respete la autonomía del centro.

El respeto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... -termino, Sra. Presidenta-, el respeto a la autonomía del
centro es importante y nosotras lo defendemos, incluso cuando
ustedes o sus socios ponen en cuestión el uso de la lengua
oficial de las Islas Baleares; defendemos la autonomía de los
centros incluso cuando ustedes están a favor de imponer un pin
parental que cerciore el conocimiento real de la vida en el
2020.

Así que esa es nuestra postura. Gracias, presidenta.

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. Pues yo he tenido que volver a mirar la
PNL porque después de escuchar al portavoz del PSIB y a la
portavoz de Podemos, pues, la he tenido que volver a leer

porque es que no tenía nada que ver con lo que ellos, sobre
todo la portavoz de Podemos Sra. Santiago, se han referido. 

Yo agradecería..., creo que somos más coherentes y damos
una coherencia mayor delante de los ciudadanos si... pues nos
ceñimos a agotar y a expresar nuestra opinión sobre las
proposiciones no de ley que se presentan.

Por supuesto, desde el grupo parlamentario anunciar a la
Sra. Riera que votaremos a favor de esta proposición no de ley.
El punto 1, sobre la autonomía de centros educativos, desde
Ciudadanos siempre lo hemos defendido, estamos a favor de
esa autonomía de centros y de sus órganos de dirección para
mejorar los resultados educativos y de la gestión. 

Y el punto 2, estamos también a favor de la proposición no
de ley anterior del Grupo MÉS per Mallorca, pues estaba
también en el mismo sentido. Desde Ciudadanos ya
denunciamos el 4 de febrero, en las preguntas de control al
Gobierno, que no estábamos de acuerdo con este bloqueo por
parte de la Conselleria de Educación de la asignación aprobada
para 2020 y que bloquearan las cuentas y también sus
remanentes de forma unilateral, algo que generó un malestar en
la comunidad educativa y con los centros educativos, si bien
después hubo un consenso posterior, pero creemos..., que
además se puso en tela de juicio hablando de crear una
comisión de gestión económica para los centros que ponía en
entredicho lo que... porque... o sea, se estigmatizaba a los
centros que tenían remanentes y que no los habían gastado.

Por tanto, Sra. Riera, el Grupo Popular..., manifestar
nuestro apoyo a esta proposición no de ley.

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. L’opinió sobre l’actuació de la
conselleria en referència als romanents d’aquest... del 21, de
desembre i gener del 21 ja l’he expressada a l’anterior
proposició i no fa falta repetir les coses. 

Ara, sí que vull dir una cosa amb referència a aquesta
proposició i al discurs de la Sra. Riera. Sra. Riera, vostè
presenta proposicions no de llei perquè no s’aprovin i poder fer
el discurs o presenta proposicions no de llei amb esperit
constructiu i a veure si entre tots les aprovam totes? Perquè, és
clar..., vull dir, vostè fa un discurs que és que, per dir-ho
d’alguna manera, rebutja el consens i rebutja la complicitat de
tots els grups, només cerca la complicitat d’alguns grups i,
massa bé, vull dir, aquí cadascú fa el paper que ha de fer i el
paper d’oposició cadascú el representa així com pot o així com
ho troba oportú. 

Per tant, nosaltres amb aquesta actitud poc proactiva en la
recerca de la complicitat i el consens, no podrem votar a favor
d’aquesta proposició.
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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:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. De verdad que me ha
sorprendido muchísimo tanto la intervención del Sr. Casanova,
del Partido Socialista, como de la Sra. Santiago, de Podemos.

El Sr. Casanova, que dice que es el momento de sumar, no
de restar, cuando ustedes son la resta; la resta son ustedes, o
sea, es imposible sumar con aquellos que restan con todas sus
políticas.

Pero lo que no tiene precio desde luego es que salga la Sra.
Santiago aquí a dar lecciones de moral, de respeto a las
instituciones, Podemos, el partido imputado por corrupción,
nos dice que no están por crear el caos y el desorden en las
instituciones, y acusan a los demás grupos, al menos a los de la
oposición o a algunos de ellos, de no estar por crear..., que
estamos por crear el caos y el desorden, y lo dice un partido
que precisamente ataca a la más alta institución, que es la
monarquía parlamentaria. O sea, yo, de verdad que es algo
asombroso las argumentaciones de aquellos, los comunistas,
nada más y nada menos que vayan dando lecciones de
democracia. Es algo asombroso desde luego.

Igual que la defensa de la autonomía de centro. ¿Qué
autonomía defienden ustedes desde la izquierda? ¿Qué
autonomía de centro es esta? No se..., pero la autonomía no la
defienden ni por temas lingüísticos, y usted Sra. Santiago y
usted Sr. Casanova, que son de Ibiza, precisamente allí hasta
persiguen a un profesor que quiere hacer uso del derecho que
tiene a poder impartir clase en la lengua oficial del Estado y
cooficial de Baleares, no tiene ni esa autonomía y aquí van
defendiendo ustedes autonomía de centro.

A mí cuando hablan ustedes de respeto y de autonomías me
recuerdan a la Pax Romana que viene a ser una autonomía
impuesta por ustedes porque si no, no se entiende.

Y el murmullo de fondo que se oye es del señor de MÉS
que es el mismo que dice que aquí no se está por la
construcción ni el consenso, y lo dice MÉS, el partido
separatista que le pega día sí y día no patada a la Constitución
Española, la que precisamente se hizo por consenso.

Con lo cual, ante las incongruencias y la incoherencia
absoluta y total de la izquierda, de la extrema izquierda mejor,
representada por el Partido Socialista, por Podemos y por los
separatistas de MÉS, desde luego es de agradecer que al
menos... -se oye un murmullo de voces y de motos, debe ser lo
mismo o diferente, no lo sé-; menos mal que, aunque tengamos
que sufrir que estos partidos estén en el Gobierno de Baleares
con su crispación, con su odio y con su intransigencia y con su
ataque a las más altas instituciones del Estado, se presenten al
menos proposiciones no de ley que atienden a un caso en
concreto que ustedes precisamente se han olvidado
completamente, que es precisamente hablar de las partidas que

fueron expoliadas, robadas, en toda regla, a los centros
educativos por un gobierno de izquierdas, que habría que
recordarles además que esos remanentes que se llevaron ni
siquiera ese dinero procedía de la consejería, al menos
totalmente. Sabrán ustedes que esos remanentes muchas veces
son aportaciones que hacen familias, que hacen ayuntamientos,
que hacen a los centros para que puedan subsistir.

Una pregunta interesante sería saber qué han hecho con ese
dinero. Yo me lo pregunto, ¿qué habrán hecho con ese dinero
que les robaron?

Bueno, pues yo, la verdad, ante esta situación nosotros
desde luego apoyaremos esta proposición no de ley, que en lo
que incide es que se devuelva el dinero que se ha robado
vilmente a esos centros educativos. 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, presidenta. Ara riuria per no plorar, després de
l’espectacle que acabam de viure en aquesta comissió i amb
aquesta proposició no de llei. Cadascú té el to, la intenció que
considera que ha de tenir, i crec que cadascú té els
compromisos que té, cadascú suma i resta segons li convé, com
hem vist en tantes ocasions i acabam de veure avui horabaixa.

Jo, per ser breu i per equilibrar, i per no contribuir a les
coses que s’han dit aquí i que no s’han dit però que s’han deixat
entreveure, faré un exercici de separar el que s’ha dit i el que he
llegit, i em quedaré amb el que he llegit a la proposició no de
llei i obviaré el to, les insinuacions o les intencions, que no ens
pertoca, crec, en aquests moments haver de jutjar. 

Per tant, pel que llegesc en aquesta proposició no de llei,
nosaltres li donarem suport. Gràcies.

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, jo a l’anterior debat ja
he pogut d’alguna manera fixar la meva postura sobre tot
aquest tema de la retenció d’una part, fins al 10%, del
romanent, és a dir, ho dic perquè crec que..., bé, evidentment
aquesta PNL és molt radical en les formes, és a dir, molt radical
en el sentit que, primer, fa tota una sèrie d’afirmacions al
preàmbul, que em semblen molt discutibles, com que el
pressupost queda retingut fins a un 90%, quan el que diu la Llei
de pressuposts, el que es va aprovar és que el Govern podrà
reduir fins a un 10% del romanent; per tant no s’estableix cap
relació entre la grandària del romanent i l’assignació, perquè,
és clar, potser aquest romanent s’ha fet durant cinquanta anys
i en aquests moments pot ser immens. Per tant, primer
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puntualitzar això, és a dir, la cosa no és tan greu ni és tan
enorme com es vol presentar en aquesta PNL.

I després, insistesc, en la gestió pública el romanent és
l’excepció; en la gestió pública la dotació pressupostària s’ha
de gastar, i així ho fan totes i cadascuna de les dependències
del Govern. Una institució que no ho feia és aquest parlament
i, per cert, que vam fer amb el romanent que teníem? Idò,
evidentment, el vam donar per lluitar contra la COVID. Per
tant..., és a dir, sacralitzar el tema del romanent em sembla...
em semblen llàgrimes de cocodril, perquè aquest romanent és
de tots els ciutadans, majorment. 

Per tant, jo que he presentat una PNL per defensar
l’autonomia dels centres i he dit que els centres han de tenir la
seva suficiència financera, perquè això forma part de
l’autonomia de centres, i he dit que si hi ha romanents han
d’explicar per què els tenen i han d’explicar a què van dirigits,
fer una defensa cega que uns centres educatius es quedin amb
uns doblers acumulats que, insistesc, en alguns casos pot ser a
causa de mala gestió, a incapacitat de gastar o que tenen algun
secretari que és especialment diligent en l’estalvi dels diners,
sense que això reverteixi en la comunitat educativa, doncs jo
amb aquesta postura maximalista i, si em permet l’expressió,
Sra. Riera, “zapatista”, però “zapatista” no en el sentit del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no, no, “zapatista”
en el sentit de “Viva Zapata!”, vinga, que facin el que vulguin
els centres educatius amb aquests romanents! 

Escolti, perdoni, nosaltres tenim una responsabilitat. És que
vostès són els primers que s’omplen la boca de tenir
responsabilitat dels diners públics, amb la importància aquesta
del control dels diners públics. Escolti, perdoni, si hi ha un
romanent, hi ha una norma, que a mi no m’agrada, que jo hi
vaig votar en contra, no sé què hi va votar vostè, que és que es
pot reduir l’assignació fins a un 10% del romanent, diu això, a
mi no m’agrada, però hi ha un fons de justificació; és a dir, és
obvi que s’ha de posar ordre en el tema dels romanents. 

Per tant, a mi ventilar el tema d’una forma tan poc... tan poc
acurada, és a dir: donem suport a la seva lluita per aconseguir
la plena autonomia pedagògica, Sra. Riera, que fa riure que el
PP digui que dóna suport a la seva lluita per aconseguir la plena
autonomia pedagògica, quan va passar tot el que va passar en
l’última legislatura en què vostès van governar amb el sistema
educatiu, que van expedientar directors, que van fer lleis
específiques per prohibir que en els centres es fessin
determinades coses; és clar, que vostè digui que fa costat a la
seva lluita per aconseguir la plena autonomia pedagògica i
financera em sembla una broma de mal gust.

Tot i així, com que jo sí, jo sí que em solidaritzo i faig
costat a la lluita per aconseguir l’autonomia pedagògica i
financera, hi podria votar a favor, però no ho faré pel que li he
dit al començament, perquè pens que hem de ser rigorosos i
hem de fer propostes, la política per a mi consisteix a fer
propostes que siguin viables i que es puguin portar a terme i
que tinguin en compte tots els elements en presència, i no per
fer propaganda, que és el que veig que fa la seva proposició no
de llei i, per tant, hi votarem en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts o podem continuar? Gràcies.

Ara serà el torn també de la Sra. Riera per fixar posició i
assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.

Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair el
suport dels Grups Ciutadans, VOX i El Pi. 

Vull recordar al Sr. Castells, que parlava d’actuacions
“zapatistas”, que qui ha donat suport a la rendició de comptes
dels fons dels centres públics han estat els grups de l’oposició,
el Partit Popular, no els partits que conformen el Govern
socialista, que s’han abstingut a la seva iniciativa. De totes
maneres que voti el que consideri, si troba que ha de fer
potadetes i no votar idò no la voti; si li sembla correcta de cara
als centres públics, que la voti.

Jo el que sí volia recordar en general als grups que donen
suport al Govern és que la iniciativa no deriva de cap crisi
sanitària, ni de cap virus COVID, ni de cap gestió del Partit
Popular, sinó que deriva d’una realitat, i és el robatori que ha
fet el conseller socialista als estalvis del 2019 dels centres
públics, i a la situació que un govern socialista va reconèixer
que vigilava des de feia un parell d’anys aquests fons públics.
Aqueixa és l’única crispació, Sr. Casanova, que han trobat els
centres públics, els equips directius i les famílies en la seva
gestió l’any 2019 i l’any 2020, aquesta és l’única que han
trobat.

També els he de dir que si volen votar la proposició perquè
consideren que és viable, votin-la, i, si no, no la votin, però no
acceptin ni cerquin excuses per no votar-la, perquè no
perjudiquen el Partit Popular, perjudiquen els centres públics.
Vostès, que sempre parlen d’aquella educació pública de
qualitat, sembla mentida que després siguin capaços de donar
suport a un conseller que retalla precisament els doblers de la
bona feina d’aquests centres públics, i l’actuació del conseller
March realment no és més que una manifestació d’un govern
que es troba malament econòmicament o que és poc sensible
amb els centres públics en l’educació, o les dues coses, que és
el que ens temem.

També els volia dir que les meves paraules no són paraules
pròpiament meves sinó que són les paraules que m’han
transmès els representants precisament dels centres públics,
amb la qual cosa per ventura la crispació l’haurien de traslladar
a ells per haver estat indignats amb l’actuació del conseller, i
tot i això, amb la mateixa mà estesa que vostès han manifestat
i han parlat tot l’horabaixa, jo els acceptaré l’esmena, Sra.
Presidenta, i farem votació conjunta de la iniciativa.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Entenc que sí s’accepta l’esmena?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Com que no vol fer votació separada retiro l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni? És que no he entès... Perdoni.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Retiro l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Retira l’esmena?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sap greu. Acabat el debat, passam a votar la Proposició
no de llei RGE núm. 2136/20.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

Doncs, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no
de llei RGE núm. 2136/20, relativa a la devolució immediata de
les partides bloquejades als centres educatius de les Illes
Balears dins aquest exercici pressupostari.

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