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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, presidenta, Joan Ferrer substitueix Ares Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta, Idoia Ribas sustituye a Jorge Campos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
13960/20 i 14277/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13960/20, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a donar resposta a la
complexitat que impliquen els escenaris de
semipresencialitat i confinament prevists pel sistema
educatiu.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
13960/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a donar
resposta a la complexitat que impliquen els escenaris de
semipresencialitat i confinament prevists pel sistema educatiu
el curs 2020-2021.

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Aquesta
proposta es va preparar a principis de setembre quan s’acabava
d’anunciar que l’escenari en què començaria el curs seria
l’escenari B, és a dir, el de semipresencialitat. 

Com està generalment acceptat l’escenari B és el més
complex i, a més, també quan els equips directius van elaborar
els tres escenaris es considerava que seria el més improbable.
A tot açò cal afegir-hi que els centres van haver de fer els tres
escenaris amb uns recursos donats, és a dir, no hi havia prevista
la possibilitat que a l’escenari B els centres haguessin de
disposar de més recursos que a qualsevol dels altres dos
escenaris. 

Per tot açò, l’anunci d’haver de començar amb l’escenari B
va disparar totes les alarmes, ja que tant els equips directius
com les famílies sabien que no es donaven les condicions per
poder afrontar aquest escenari amb les garanties pertinents.

Per açò, MÉS per Menorca va plantejar aquesta proposició
no de llei, l’escenari B requereix més professorat per la simple

raó que els alumnes estan en mode semipresencial, un dia van
al centre, la meitat del grup, i al dia següent hi va l’altra. Però
el professorat està sempre al centre i atén els alumnes que han
assistit en presencial. 

En aquest escenari, idò, qui até els alumnes que han quedat
a casa? És obvi que aquesta és la gran mancança de l’escenari
B, si no dotam els centres de més recursos que els que hi ha
previstos per als altres dos escenaris.

Per açò, a principis de setembre proposàvem contractar
1.000 professors més que podia significar incrementar les
plantilles dels 400 centres de Balears amb entre 1 i 4 docents.
Actualment crèiem que continua faltant professorat, s’ha
evidenciat en diverses incidències que posen de manifest que
el mode de semipresencialitat reclama de més docents; un
exemple és l’atenció als fillets amb dificultats d’aprenentatge.
Molts especialistes han hagut de dedicar-se a tutoritzar grups i
han deixat de poder fer la seva feina d’atenció especialitzada i
personalitzada a diversos perfils d’alumnat.

Avui debatem aquesta proposta, dos mesos després, i és
evident que ara ja sabem exactament per on falla el sistema de
la semipresencialitat. Per açò, agraïm als grups del Govern i al
Partit Popular que ens hagin presentat unes esmenes que, de fet,
vénen a actualitzar la nostra proposta, però, és clar, jo deixaré
primer que els grups proposants ens les expliquin per després
jo valorar-les.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat les esmenes RGE núm. 15922, 15923 i 15924/20. Per
a la seva defensa té la paraula la Sra. Riera, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tots, diputats i
diputades de la Comissió d’Educació. Com ha dit la diputada
proposant d’aquesta iniciativa, nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular hem presentat tres iniciatives o tres
esmenes, millor dit, que van en la línia de les preocupacions
que ens angoixen des de principi de curs amb el tema de la
semipresencialitat i sobretot centrades en els temes de
desigualtat que genera a diferents centres educatius l’aplicació
d’aquest pla B o aquest escenari B de semipresencialitat que va
ser aplicat amb una certa pressa, en deu, quinze dies d’antelació
a l’inici de curs, i que, a més, es va haver d’aplicar pels
mateixos equips directius en funció dels recursos que
disposaven. 

Què ha suposat això? Com bé deia la Sra. Font, el fet que
determinats centres educatius han pogut aplicar un règim
semipresencial amb classes via streaming o presencial en el
cent per cent a determinats cursos. En canvi, d’altres tal vegada
no han disposat de tants de recursos, i hi ha nins que amb 11 o
12 anys han de quedar a casa seva fent deures o intentant seguir
el currículum perquè no disposen de mitjans per poder tenir

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202013960
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015922
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015923
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015924
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videocàmeres o per poder assistir a classe en grups bombolla
amb les garanties sanitàries precises.

Per això, la nostra primera esmena va en la línia que es faci
una aportació d’uns recursos extraordinaris, d’una partida
urgent per part de la Conselleria d’Educació per garantir que la
semipresencialitat s’apliqui amb una igualtat a tots els centres
educatius de manera que els nins disposin de presencialitat o no
en funció del curs que facin i no en funció del centre educatiu
o de la barriada on visquin, perquè si no això genera una
desigualtat i una iniquitat entre els alumnes.

La segona esmena va en relació amb l’aplicació de la
semipresencialitat a determinats cursos per mor que els estudis
fets pels professionals i psicòlegs que es dediquen a analitzar
un poc l’aplicació d’aquestes diferents vies educatives a les
escoles consideren que determinades edats, com són 11, 12
anys com deia abans, primer i segon d’ESO, no té una
motivació pedagògica ni conciliadora el fet d’aplicar la
semipresencialitat i s’hauria d’evitar en el cent per cent aquesta
semipresencialitat; pedagògica, perquè són nins que necessiten
un seguiment actiu dia a dia, un impuls per part del professorat
i no estan preparats per estar tot sols a casa seva estudiant, i
conciliadora, perquè evidentment la situació que un nin de 12
anys quedi tot sol a casa seva, si son pare i sa mare tenen la sort
de tenir feina s’han d’anar, genera uns problemes de conciliació
molt evidents.

A segon de batxiller també els informes tècnics i
pedagògics més que res consideren que no és acceptable i no
s’hauria d’aplicar una semipresencialitat, perquè són al·lots que
acaben l’etapa educativa i han de fer la selectivitat, requereixen
una preparació més intensa i personalitzada dins l’escola, i no
s’hauria d’aplicar aquesta semipresencialitat. Per això, el segon
punt va dirigit a evitar que primer i segon d’ESO i segon de
batxillerat tenguin semipresencialitat i posar el màxim de
recursos per part del Govern perquè aquests al·lots puguin anar
a l’escola i tenir aquesta atenció directa dels seus professors i
del seu tutor.

El tercer punt va centrat a un grup, diríem, d’al·lots que
tenen unes característiques peculiars, són al·lots que tenen una
situació de vulnerabilitat a causa de les seves circumstàncies
personals, que tenen TDA, per exemple, un trastorn de dèficit
d’atenció o d’hiperactivitat, són al·lots que tenen un espectre
autista. És a dir, són nins que tenen unes determinades
discapacitats que requereixen una educació personalitzada
diferent a la resta d’al·lots de la seva edat o del seu curs i que
en funció de les circumstàncies dels nins s’hauria de valorar si
requereixen o si tenen possibilitat de tenir aquesta educació
semipresencial o necessiten una educació personalitzada dia a
dia a l’escola. Per la qual cosa, consideram que la Conselleria
d’Educació hauria de realitzar una valoració d’aquests nins, en
funció de les seves circumstàncies físiques i de les seves
capacitats, decidir si poden fer semipresencialitat o si,
independentment que la resta del seu curs tengui una
semipresencialitat, convendria que tenguessin aquesta atenció
personalitzada dins l’escola dia a dia i no per dies alterns.

Aquestes són les tres esmenes. Ens agradaria que es
poguessin votar o discutir, analitzar per tots els grups
parlamentaris, al marge que estiguin d’acord o no amb elles,

però almanco que es poguessin decidir, es poguessin votar i es
poguessin valorar. Si són acceptades per part del grup
proposant que es duguin a votació, també demanaríem
evidentment aquell vot favorable per la resta de grups, perquè
són esmenes que no són ideològiques, no són polítiques sinó
que van dirigides a millorar la qualitat educativa d’unes etapes
de nins que, amb les circumstàncies que tenim aquest curs,
pateixen més que d’altres les conseqüències de la pandèmia.
Seria positiu que entre tots aconseguíssim avançar una mica en
qualitat i en personalitzar aquesta formació als centres
educatius on duen a terme la seva formació.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Els Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat les esmenes
RGE núm. 15968, 15969, 15970, 15971, 15972 i 15973/20.
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, presidenta. Nosaltres volíem..., hem agafat
aquesta proposició no de llei tal com estava, és a dir, està
presentada el dia 4 de setembre en un moment molt concret,
però jo crec que del 4 de setembre a ara han passat moltes
coses. Hem vist que l’inici del curs ha anat endavant; hem vist
com la premissa que nosaltres pensàvem que havia de ser, que
l’escola ha de ser presencial i segura, s’acompleix dins de les
possibilitats hi ha, perquè pensau que aquí parlam d’una
situació de pandèmia que canvia, que es modifica i, per tant,
hem d’adaptar-nos.

Sí està clar que estava plantejat per a l’escenari A, després
vàrem passar a l’escenari B per l’evolució de la pandèmia i si
la pandèmia funcionàs bé, idò, podríem plantejar-nos tornar a
l’escenari A, no és el cas ara, però bé. Però amb tot això crec
que la semipresencialitat no va ser una opció pedagògica, sinó
que va ser una opció sanitària generada per la pandèmia.

Per tant, crec que s’ha posat fil a l’agulla,  per part de la
conselleria es va posar fil a l’agulla en aquell moment, és clar,
les demandes que es varen fer en aquesta PNL crec que moltes
s’han cobert, moltes s’han anat solucionant, per això hem fet
aquestes esmenes de sis punts perquè consideram que s’ha
augmentat el professorat, es va augmentar una primera quota de
professorat de 560 professors més el fons COVID; després s’ha
posat en marxa -jo crec que és molt important- el tema de les
substitucions exprés de professorat per poder substituir
ràpidament aquells grups que tenen professorat que dóna
positiu; s’ha augmentat el personal de neteja en un 20%; hi ha
hagut una partida de 800.000 euros als ajuntaments per poder
fer front a partides extraordinàries de neteja; s’han incrementat
els costs de la compra de material de seguretat; s’ha
incrementat la compra de material per poder fer chromebooks,
etc., per poder fer classes a distància. Jo crec que s’ha creat tota
una sèrie d’elements que han fet que l’escola sigui segura i amb
la presencialitat màxima possible. Això sí que és així.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015968
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015969
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015970
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Crec que s’està complint, tenim les dades que diuen que el
contagi comunitari a les escoles no és produeix perquè..., crec
que aquí hem d’agrair la feina de, a banda de tot això, la feina
de direccions, de professors, de docents, de famílies, crec que
és imprescindible això perquè tot això no passaria si no hi
hagués un compliment estricte dels protocols.

Per tant, estem en una situació que no és el millor... les
circumstàncies en què es va generar la PNL, però bé, poden
seguir.

Jo de tota manera crec que -hi ho he dit aquí moltíssimes
vegades- en educació mai no n’hi ha prou, sempre hem de
seguir, ho he dit moltes vegades i ho diré sempre: en educació
mai no n’hi ha prou.

Per tant, hem presentat esmenes una mica amb la intenció
d’adequar el redactat de la PNL a la situació actual, (...) ara,
no? Tenim una primera esmena que parla de professorat, per
tant, parla de professorat, parla d’atenció, parla d’atenció
individualitzada, parla d’atenció específica; una de neteja i
d’espais, és a dir, augmentar la neteja, seguir augmentant la
neteja; una de crear espais, pensem que els ajuntaments s’han
implicat en cedir espais que en aquell moment no se sabia, hi
ha molts d’ajuntaments que han cedit espais per facilitar
aquesta seguretat.

Crec que s’ha creat també i està funcionant l’equip COVID,
que és un equip que estableix el protocol i les maneres
d’actuació i hi ha un contacte directe entre la Conselleria de
Sanitat i la Conselleria d’Educació per resoldre problemes,
dubtes, aclariments. Crec que hi ha tota una sèrie d’aportacions. 

Hi ha una esmena que volia comentar, que és la de la
mascareta. Nosaltres hem fet un aclariment perquè això de la
mascareta és per a aquells alumnes que realment ho necessiten
perquè hi ha alumnes que sí que ho necessiten i per tant, som
conscients que hi són.

I la del gel hidroalcòholic, també consideram que és
important. També he de dir aquí que per part de la conselleria
s’ha anunciat la compra de detectors de CO2 perquè també
l’evolució d’aquesta pandèmia depèn dels coneixements
científics que es tenen i la teoria aquesta d’aerosols i tot això de
què parlem ara al setembre no en parlàvem i tal vegada els
detectors de CO2 i els purificadors d’aire ara són importants, tal
vegada són casi... més importants tal vegada que els
dispensadors de gel hidroalcòholic, però crec que tot ha
d’anar...

Per tant, hem presentat..., sé que són moltes esmenes, però
hem intentat adequar-les a la realitat d’aquestes circumstàncies.

Res més, 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, presidenta. Bueno, nosotros, nosotras también
hemos presentado estas enmiendas, creemos que con ellas se
ajusta más a lo posible. Como ha dicho el compañero Enric, se
trata de matizar, de concretar sin que se pierda la esencia de las
propias peticiones porque creo que lo importante no es que
haya más, sino que haya mejor.

De cuando se presentó esta PNL, que ya se ha comentado
ahí, pues sí que ha pasado tiempo, que se han aprobado otras
partidas dirigidas a tal y se ha contratado profesorado, se han
provisto las medidas necesarias en cuestión sanitaria, la
situación, pues, ha cambiado un poco.

Es simplemente necesario matizar, acotar estas propuestas
para hacerlas más eficientes, más sostenibles respecto a la
realidad con el dinero público.

En el caso del profesorado y sanitario, sí que es verdad que
es necesario más personal. Desde siempre en lo público, lo
hemos venido diciendo, en Ibiza en concreto la situación es
grave y además se agrava aun más con el tema de la vivienda. 

Desde la pandemia sí que es verdad que se ha hecho más
escandaloso aun la falta de personas en los sistemas públicos,
pero sí que es verdad que se ha puesto especial cuidado, se está
poniendo especial cuidado en el fortalecimiento de los servicios
tanto sanitario como educativo.

Estoy segura que la conselleria va a seguir contratando
personal en la medida en la que sea necesario, pero claro,
¿cómo hay que contratar ese personal? Pues, ¿así, un número
cualquiera? Pues no. Por eso nosotros sí que hemos propuesto
que primero se haga una valoración de la situación, un
diagnóstico. Ojo, que entendemos con diagnóstico que tiene
que ser un diagnóstico rápido pero completo, no pueden pasar
diagnosticando algo tanto tiempo, la burocracia no tiene que ser
ningún impedimento para la contratación de personal, no
debería, y que se haga esa contratación de acuerdo a un estudio
atendiendo a las circunstancias que se requieren por la
emergencia que está en ese momento, a la necesidad y demás.
Es decir, ir con paso firme, estamos de acuerdo, pero eso hacia
adelante.

Lo importante es que -como decía antes- no se trata aquí de
tener más servicios, de destinar más dinero, que sí, pero no es
solo eso, hay que gestionar mejor los recursos, tener una mejor
coordinación entre servicios, como se propone aquí en las
enmiendas, una mejor coordinación en los servicios entre
sanitarios y el sector educativo; tener una gestión más eficiente
de los recursos públicos; equilibrar el principio de suficiencia
con el principio de austeridad que es un principio que,
injustamente, se ha llevado la derecha con Rajoy porque
establecían políticas austeras, pero realmente lo que tenemos
que recuperar es el sentido de austeridad puesto que estamos
hablando de dinero público, que es dinero de todos y de todas
y que hay que manejarlo con una austeridad exquisita, siempre
y cuando se tenga para todo el mundo que haya... y que se
reparta ese dinero público para todo el mundo y atendiendo a
las circunstancias de cada persona, el principio de equidad sin
despilfarrar evidentemente.

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 33 / 5 de novembre de 2020 543

Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Enric que
nunca es suficiente para educación, pero es muy distinto el
matiz que se hacia con otros gobiernos, que han dado
importancia a otros sectores distintos a la educación, a la
sanidad pública, es que aquí nosotras pensamos que nunca es
suficiente dinero para educación y ellos, los... bueno, los
gobiernos más liberales, decían que nunca había dinero para
educación.

Entonces, espero que aceptéis nuestras propuestas y nada,
pues muchas gracias por la iniciativa porque es realmente
oportuna, lo que pasa es que, bueno, simplemente matizarla un
poquito.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, abans de començar
amb l’exposició he de dir-vos que ja com que us enyorava, de
veure-vos físicament, no sé si us enyorava o si estava cansat
d’estar tancat, però vaja,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... no, és broma.

Bé, un poc vista la proposta, sí que és veritat que en el
moment en què es fa la proposta des de MÉS per Mallorca
segurament hauríem signat el cent per cent de la proposta, fins
i tot els mateixos dies en què se signava, que es registrava
aquesta proposta des de MÉS per Mallorca férem una roda de
premsa una mica amb els termes que planteja aquesta
proposició no de llei. És cert que a hores d’ara, un cop passats
un poc més de dos mesos, ens adonam que necessita
actualitzar-se la proposta, per dir-ho d’alguna manera, i això és
el que fem amb les esmenes que hem presentat amb el PSOE i
Podemos.

No enumeraré totes les coses que després de l’inici de curs
ha posat en marxa la conselleria, perquè ja ho ha fet el
company del PSOE, però sí que s’ha de reconèixer que amb les
millores que es feren a principi de curs, així com va anar
començant el curs, sí que és veritat que, per una banda, no hi ha
contagis dins les escoles, si hi ha hagut algun positiu, ha vengut
de fora. Això vol dir que la feina que fan claustres i equips
directius és molt bona i segueixen en el peu de la lletra les
instruccions que els arriba de la conselleria, i això nosaltres
entenem que és important, la gran feina que fan famílies,
docents i equips directius, això és molt important a l’hora de
controlar la pandèmia, seguir les instruccions i fer-ho bé, i és
una cosa que no ens hem de cansar de dir i explicar: que la
gent, els professionals, fan una gran feina i en fan molta, a més
a més, per poder complir amb la norma i fer de l’escola un
espai segur. I dels centres educatius, espais segurs.

I també és cert que tot és millorable, i que, segurament amb
les aportacions -per dir-ho de qualque manera- que fem a través
de les esmenes, actualitzam la proposició no de llei i la fem de
qualque manera viable a partir del dia d’avui, és a dir, és cert
que encara fan falta professors, fan falta docents, és cert!, hem
de millorar la semipresencialitat els dies que són a casa els
alumnes, és cert! No abasta tot el que, fins a dia d’avui, s’ha
fet, però també reconeixent que des de la conselleria, des del
Govern, s’ha fet. I s’ha fet molt, i no és el mateix dia 4 de
setembre a al dia que ens trobam, al dia d’avui, dia 5 de
novembre. 

Per tant, jo agrairia que es tenguessin en compte les
esmenes perquè el que fan és això, actualitzar-la dos mesos,
fer-la dos mesos més actual, i reclamar el que a dia d’avui s’hi
necessita als centres.

I ja per acabar, per fer-nos a la idea un poc que sí funcionen
els mecanismes de l’administració a l’hora de fer front a la
COVID, és clar, amb el meu positiu hi va haver una docent que
va haver de guardar quarantena, i l’endemà d’estar confinada
ja va comparèixer el substitut a l’escola que li tocava. Per tant,
el fons COVID aquest de docents de substitució automàtica,
funciona, i funciona al mil·límetre. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas, i sigui benvingut de nou en aquesta
comissió, estem molt contents de la seva recuperació. Passem
ara al torn de fixació de posicions i pel Grup Parlamentari de
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí, moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, vull dir que
la PNL d’avui era molt necessària, estam des del Grup
Parlamentari totalment d’acord, que era necessari i hi donarem
el màxim suport per la nostra part.

És vera que el punt 3 de “les aules modulars”, idò crec que
l’esmena que ha presentat el PSIB, doncs “si escau”, crec que
aquesta..., condicionar un poc, “si escau”, perquè nosaltres
sempre hem dit que les aules modulars no eren la solució abans
del tema COVID, després creiem que ara mateix l’escenari és
un altre i que sempre que sigui necessari que no es disposi dels
espais suficients doncs es veu completament justificat de
contemplar aquestes aules modulars, i que des del meu grup
donarem suport a tots els punts de la PNL.

Es va registrar el 4 de setembre, abans de l’inici del curs,
però està totalment en la línia que nosaltres hem plantejat
sempre i hem exigit al conseller d’Educació, de fer una tornada
a les aules que fos segura, el més segura possible. 

Hem de dir que, després de dos mesos que duim, s’ha de
reconèixer que els protocols funcionen, es fa una bona feina per
part dels docents, dels equips educatius, la taxa de positivitat és
molt més baixa a les escoles que la taxa general de positivitat

 



544 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 33 / 5 de novembre de 2020 

a fora, i això fora de cap tipus de dubtes, no?, nosaltres ho
tenim molt clar i ho volem reconèixer. 

Sí que és vera que vàrem ser molt crítics, en el principi,
perquè volíem garantir aquesta seguretat sanitària i vàrem
demanar protocols més clars, PCR a un moment determinat
també, la figura de l’infermer escolar que aquí es recull paregut
i ens sembla una bona solució, també, que tal volta aquesta
figura es pugui implementar.

També vull agrair als equips docents i docents que estan
fent una feina i una labor excel·lent.

I és evident que el risc sanitari ja existia, però nosaltres des
del Grup Parlamentari Ciutadans vàrem tenir molt clar que
s’havia de començar l’escola el dia que estava programat,
perquè era molt pitjor endarrerir i traslladar aquesta data a un
moment posterior. La manca de planificació, de previsió, de
desconcert a un moment donat, idò es veu en aquesta PNL que
teníem aquest desconcert en aquesta data, just una setmana
abans de començar l’escola, i fins i tot els pares, les famílies,
els alumnes, tenien aquest desconcert, i nosaltres vàrem
demanar al conseller més consens a la comunitat educativa i
trobar les mesures adients per garantir aquesta seguretat i
moltes d’aquestes propostes van en aquesta línia. 

Creiem, a més, des del meu grup parlamentari, que s’ha
d’augmentar la plantilla de docents, és indiscutible, són
insuficients. Sobretot, ens preocupen els alumnes NESE, amb
necessitats especials, i el manifest que sempre hem fet arribar
al conseller, la necessitat d’augmentar aquest suport que reben
els nins amb necessitats especials, ho ha explicat la Sra. Riera
perfectament.

I l’esmena que va encaminada, idò nosaltres a donar major
suport, si és acceptada per la Sra. Font. I també, totes les
esmenes que van en línia de millorar l’educació semipresencial,
creiem que ara és el moment que, ja una vegada que està
garantida la seguretat sanitària, els nostres alumnes i no en
tenim cap dubte, creiem que hem de donar la passa, idò de
donar passes més pedagògiques, de començar a millorar
aquesta màxima presencialitat i, si no, doncs de garantir que es
puguin fer -com ha explicat també el Sr. Casanova- de millorar
els temes telemàtics perquè es millori aquesta, sobretot els
d’ESO i batxillerat, que fan aquesta semipresencialitat, que a
nosaltres ens preocupa i crec que aquestes esmenes també
encaminades idò també és prou important tenir-les.

Donam el màxim suport per part del Grup Parlamentari, i
gràcies per la iniciativa. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Buenas tardes los diputados y diputadas
de esta comisión. Esta iniciativa va en la línea de lo que

nosotros estamos reivindicando y por tanto estamos de acuerdo
con ella y votaré a favor. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Seria el torn del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, però la Sra. Lina Pons ha
excusat la seva presència. Doncs procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts o podem continuar?
Podem continuar. 

Doncs és el torn pel grup proposant, temps de fixar posició
i assenyalar si accepta les esmenes, per un temps de cinc
minuts, Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair el suport a aquesta
iniciativa, així com les esmenes que han presentat tant els grups
del Govern, perquè actualitzen la nostra proposta i concreten
què és el que no funciona i el que s’ha de reforçar, i així també,
les esmenes que ens ha presentat el Grup Popular.

Per cert, ben tornat!, Sr. Mas. Nosaltres també l’hem
enyorat. 

Abans de continuar, vull dir que m’he descuidat de
comentar que retiram el punt 7, el darrer punt de la proposta,
perquè creiem que s’ha demostrat que és millor fer passes, que
és millor fer -perdó- passar els tests a persones i col·lectius que
estan en situacions definides per les autoritats sanitàries, és a
dir, grups de risc o persones que han estat contactes estrets de
positius que no pas fer-los passar preventivament a grans
col·lectius, com seria el cas. 

Per això, acceptarem l’esmena al primer punt, i valoram que
s’estableixi una data per tenir llest el pla de reforç i també la
tramesa als grups parlamentaris. Estic parlant de les esmenes
dels grups del Govern...

(Se sent una música de fons i algunes rialles de la
intervinent)

... -disculpin-, de manera que es garanteixi la possibilitat que
els diversos grups que fem el control de si s’han solucionat o
no, aquestes mancances.

A més a més aquest primer punt especifica molt bé a què
anirà adreçat aquest professorat: a atenció personalitzada, a
alumnes amb necessitats educatives especials. Aquí aprofit per
dir que hi ha una esmena del PP que va en aquesta línia, i tot i
que no els l’acceptarem, que és la... la darrera, em sembla, no
l’acceptarem perquè també pensam que queda bastant recollida
aquesta atenció a aquestes necessitats especials amb aquesta
esmena al punt 1 de la nostra proposta.

Respecte de l’esmena al punt 2 també l’acceptarem perquè
de fet ja hi ha hagut un esforç important de neteja. Únicament
els proposam una transacció en el sentit d’excloure els
ajuntaments del redactat, perquè aquesta proposta va adreçada

 



EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 33 / 5 de novembre de 2020 545

al fet que el Govern assumeixi plenament les seves
responsabilitats en els centres en els quals té competència, i no
volem centrifugar responsabilitats respecte del que depèn dels
ajuntaments. 

L’esmena 3 també l’acceptam perquè és probable que en
alguns centres no sigui necessari aquest reforç d’aules modulars
perquè els ajuntaments i altres entitats hagin posat espais a la
disposició dels centres, com ja han remarcat diversos
portaveus.

L’esmena al punt 4 també l’acceptam perquè la coordinació
ja està funcionant. D’altra banda és innegable que el personal
sanitari en aquests moments és necessari als centres de salut.
Quan nosaltres vam redactar aquesta proposta, en canvi, la
situació epidemiològica estava molt més controlada, per tant
em sembla bé canviar el redactat i donar suport a la feina de
coordinació que s’està fent ara.

Les esmenes als punts cinquè i sisè també s’accepten, les
acceptam, perquè creim que s’ajusten més a les necessitats reals
de la gestió de la problemàtica, necessitats reals que en el
moment de redactar la PNL intuíem però no coneixíem perquè
el curs no havia començat.

D’altra banda agraïm al Grup Popular les esmenes que ens
ha presentat, de les quals n’acceptarem una amb una proposta
de transacció, sempre que evidentment la Sra. Riera la vulgui
acceptar; i evidentment l’acceptam perquè han tingut en compte
una qüestió que nosaltres no la hi havíem tingut, i és la
infraestructura necessària perquè els alumnes puguin seguir les
classes des de casa en condicions. Li presentam una transacció
perquè la nostra voluntat no és fixar al Govern un repte
inassolible a curt termini sinó que es vagi avançant en aquest
sentit. Evidentment ens agradaria que d’un dia per l’altre totes
les aules disposessin dels recursos audiovisuals i de
connectivitat per poder fer classes on line, però sabem que això
és inassolible en un únic curs. Per açò creim que ens hauríem
de marcar si de cas uns objectius assolibles.

El que li he comentat abans, Sra. Riera, que aquí tenc el
número; l’esmena 15924, tot i no acceptar-la pensam que queda
bastant recollida amb l’esmena presentada pel Govern al punt
1. 

I torn dir que moltes gràcies pel suport rebut en aquesta
proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Si volen cinc minuts per aclarir el nombre
d’esmenes..., o ja queda clar? Com vulguin.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo únicament vull dir que són
esmenes in voce que presenta la Sra. Font, encara que siguin
repetides. Per part meva acceptam la meva i l’esmena de neteja
del Grup PSOE, però les ha d’acceptar tothom per unanimitat.
Crec que és així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ningú no s’hi oposa, a aquestes esmenes o transaccions in
voce, veritat?

Doncs quedaria aprovada la proposta... Quedaria
aprovada... Digui, Sra. Font, té la paraula; vol dir alguna cosa?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Demanava perdó perquè estava molestant.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Bé, acabat el debat passam..., crec que no fa falta
votar perquè tothom està d’acord. Seria per unanimitat,
acceptades les esmenes de què ha fet constància la Sra. Font,
amb les transaccions també incorporades. D’acord.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 13960/20, relativa a donar resposta a la complexitat
que impliquen els escenaris de semipresencialitat i confinament
previstos pel sistema educatiu en el curs 2020-2021.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14277/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs
escolar a Menorca.

I a continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14277/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici del curs escolar a Menorca.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps de 5 minuts,
perdó, la Sra. Cabrera, perdoni.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La presente proposición no de ley
la presentamos a mediados de septiembre, también un poco en
la línea de los compañeros, cuando a causa de la crisis sanitaria
por la COVID se produjeron una serie de circunstancias en
referencia al inicio de las clases que dejaron de manifiesto la
falta de previsión muy importante por parte del Govern, y una
falta de las medidas necesarias para dar respuesta al difícil reto
de abrir de nuevo los centros y hacerlo con todas las garantías.

El conseller de Educación en su momento anunció que se
daría respuesta a todas estas necesidades de inicio de curso,
pero la verdad es que lo que se ha producido es que los equipos
directivos y los profesionales han tenido que luchar para
solucionar situaciones muy complejas. Esta situación ha
generado que multitud de profesionales de centros de Baleares
hayan manifestado su rechazo a esta falta de previsión cuando
una semana antes del inicio de las clases pues aun no había un
plan claro de funcionamiento, además de la falta de recursos
para afrontar por parte de los centros todos los nuevos retos, y
donde los medios digitales se hacen de cada vez más
necesarios, y esto no es una cosa que diga el Partido Popular
inicialmente, sino que, bueno, es una cosa que dicen los
consejos escolares, los sindicatos, las asociaciones de padres y
madres, inspecciones educativas... Como digo esta situación
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afecta a la totalidad del archipiélago, tal y como se ha dejado
patente durante todos estos meses por parte de nuestra
portavoz, Sra. Riera, a la vez que ha presentado propuestas en
positivo en esta línea. 

En el caso de esta PNL concreta nos hacemos eco de la
denuncia pública efectuada por parte del profesorado del
claustro del IES Joan Ramis i Ramis de Mahón, en la que
incidían nuevamente en los problemas que se estaban
produciendo a inicio de curso. Denunciaban que los ratios eran
muy elevados, 30 alumnos para la ESO y 35 en bachillerato; las
aulas sin capacidad suficiente para mantener las distancias, lo
que implica llevar constantemente mascarilla; denunciaban que
el plan de contingencia como protocols sanitarios que la
conselleria había exigido a los centros escolares había sido
elaborado por ellos mismos, por personas no expertas, según
ellos, en salud, asumiendo unas responsabilidades que no les
correspondían; que el personal docente era insuficiente; que no
se disponía de personal de limpieza suficiente, con la
imposibilidad de desinfección adecuada a esos espacios y
materiales; falta de material informático y que el poco que
había no se podía utilizar para trabajar desde caso; y que en el
caso de este centro tenía una capacidad de alrededor de 900
alumnos con 100 profesores, lo cual dificultaba más el control
de la movilidad para evitar esos contagios, con el agravante de
que se comparten espacios. En resumen, quedaba clara su
preocupación en cuanto a que las medidas tomadas por la
conselleria para el inicio del curso eran del todo insuficientes.

Por otro lado, y en este caso en referencia concreta a la
situación de Menorca, observamos también que el refuerzo del
profesorado que se ha producido desde la conselleria representa
la mitad del que el Govern ha asignado a los centros de
Mallorca e Ibiza, con un 1,5% de incremento, ante el 3,3 de
Ibiza o el 3,7 de Mallorca, lo que representa únicamente 21
nuevos docentes más que el año pasado, cuando en Menorca
hay 36 centros, con lo cual queda claro que hay una deficiencia.

Por tanto en nuestra PNL, en nuestro punto 1, nos
centramos en reivindicar esas necesidades denunciadas por el
claustro de profesores del Ramis, que de alguna manera van
bastante en la línea de lo que se acaba de debatir en estos
momentos, enfocado quizá de otra manera pero, bueno, creo
que coincide bastante en cuanto a la bajada de los ratios; las
instrucciones para el nuevo curso que se dicten con precisión;
más personal docente, en el caso de Menorca hemos quedado,
como ya he dicho, bajo la media; más personal de limpieza...
Insistimos a sabiendas porque... el argumento de que hay un
incremento de un 20%, pero bueno, consideramos que la
evidencia deja claro que no es suficiente. 

Se demanda que hace falta un coordinador COVID y una
buena coordinación con el centro de salud de referencia, cosa
que se ha venido pidiendo también desde el Partido Popular
para que se gestionen los posibles casos COVID, ya que es una
función que según afirman los docentes no puede ser asumida
por el profesorado ni debe serlo.

Y en el punto f) de este primer punto pedíamos pruebas
PCR para todo el profesorado y tests masivos a todo el
alumnado del centro antes de empezar las clases presenciales
para garantizar la seguridad. Somos conscientes que el curso ya

empezado pero entendemos que es una medida que, primero,
no se ha hecho, y si bien el curso se para y se reinicia en cada
periodo, con lo cual Navidades o Semana Santa o cualquiera
que pueda venir pues entendemos que sería perfectamente
adaptable.

En nuestro punto 2, como ya he dicho antes, hemos querido
reivindicar esta equiparación del incremento del personal
docente en igualdad con el resto de islas, puesto que hablamos
con centros donde no se ha visto reflejado este incremento sino
muy al contrario. Entonces entendemos que, bueno, que es una
situación de equidad y de justicia.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Passem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Nosotras, debido a que ya hemos
votado a favor, por unanimidad, además, de la PNL anterior,
que se refiere y que recoge todas las circunstancias que se están
solicitando muy legítimamente desde el Partido Popular, en
referencia sobre todo a cuestión de Menorca, debido a que la
propuesta anterior se refería a todas las islas y era un sistema
más genérico, pues, ya no merece la pena votar a favor de algo
que ya se va a hacer porque ya está aprobado.

Nosotras compartimos..., solamente decir dos cuestiones: en
primer lugar que compartimos, por ser una isla también
pequeña, la reivindicación de la Sra. Cabrera en esta cuestión
del incremento del personal docente y, además, también en
Ibiza sufrimos muchísimo esta circunstancia además con el
agravante habitacional que ya hemos comentado, y creo que es
verdad y que tiene toda la razón en que las islas tienen que
mejorar en cuestión de contratación de personal, bueno, pues
ideando sistemas para que haya profesores, para que haya
suficientes profesores y para que no tengamos que lamentar lo
que siempre estamos lamentando que es que faltan profesores,
es que es una cuestión ya que en el año 2020 puede pasar
cualquier cosa, pero que sigamos a día de hoy echando de
menos profesores, cuando hay un montón de chavales y
chavalas que salen de la carrera y demás y no pueden optar a
una plaza incluso en su sitio de residencia, pues la verdad es
que a mí también me indigna y más siendo también de una isla
hermana pequeña.

Y la cuestión, simplemente de decir..., las pruebas PCR a
todo el profesorado, es que... lo que no entiendo es porque se
sigue en esa línea, no sé, supongo que bueno, cada partido tiene
su línea argumental y demás, pero es que ya está visto que
hacer PCR cada día a todos los niños, a todos los profesores...,
además, yo supongo que aquí en esta sala no se cuántas
personas se han hecho la PCR, pero es incomodísima, a mí si
me tuvieran que hacer una cada día casi que diría: mira,..., no
sé, porque es que ¡es lo más incómodo!... entonces, claro,
proponer hacer PCR cada día a los profesores y a los niños,
pues, yo, la verdad que... es ya una cuestión de..., además, de
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inoperancia absoluta, que es que no sirve para nada, y eso se ha
dicho por todos los expertos mundiales, yo creo que no habrá
ningún experto que te diga: sí, sí, tienes que hacerte cada día
una PCR, es que no, no lo entiendo. Pero, bueno, la cuestión es
esa, que, aparte de que es tremendamente incómoda, pues no
sirve.

Y por eso votaremos en contra, pero bueno, en general
estamos de acuerdo con el sentido de la PNL.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gracias, presidenta. Manifestar muy brevemente el apoyo
del Grupo Parlamentario Ciudadanos a esta proposición no de
ley que nos presenta el Grupo Popular. El argumento sería el
mismo manifestado por esta diputada en la anterior PNL.

El primer punto habla de las necesidades específicas del
centro IES Joan Ramis i Ramis de Maó, es fundamental bajar
esas ratios que está constatado que excedían de lo
recomendado, así como en la... También estamos de acuerdo,
es cierto que el punto f) quedaría desfasado porque ya hemos
iniciado ese curso y ahora mismo, pues... quedaría desfasado,
ya que nosotros sí que pedíamos esas PCR pero al inicio del
curso y no ahora ya iniciado.

En el punto 2 también estamos de acuerdo en que debe
equiparse... el mismo incremento del personal docente para
todas las islas, debemos garantizar la igualdad de condiciones,
igualdad de oportunidades para todos nuestros residentes en
cualquiera de las islas de Baleares y garantizar así las
necesidades reales de los centros de nuestras islas.

Nada más, 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:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, el tema rau en aquesta PNL, ja
se n’ha parlat molt, és que en podríem fer una per a cadascun
del centre escolars de les Illes Balears perquè segur que
trobaríem alguna petita cosa per demanar a la conselleria, i no
crec que aquestes concretes de cada centre sigui el Parlament
de les Illes Balears qui se n’hagi d’ocupar, a no sé que sigui
una cosa molt greu o molt grossa o generalitzada a tots els
centres en què la demanaríem de tots els centres com hem fet
a l’anterior proposta de MÉS per Menorca.

Per tant, el que ja hem aprovat a l’anterior proposta no ho
redundarem en aquesta i crec que hauríem de valorar el fet de
fer propostes concretes per a centres concrets que tenen consell

escolar, claustre, equip directiu, AMIPA, etc., tots els centres
tenen totes aquestes eines, que crec que són les que ens hem
d’avesar a fer servir des de la comunitat educativa.

Per tant, nosaltres hem votat a favor i hem aprovat l’anterior
proposta que d’alguna manera inclou també aquesta perquè
inclou tots els centres de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Al igual que en la iniciativa anterior
nuestro grupo está de acuerdo con la iniciativa que plantea el
Partido Popular y por tanto votaremos a favor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm aquesta proposta, però
creiem que amb l’aprovació unànime de la nostra PNL acabada
de debatre fa no res ja es recull gran part de les seves... de les
peticions d’aquesta proposta. Certament és... no sé si és una
desgràcia que hagin coincidit totes dues al mateix dia, que
potser si haguessin estat en dos dies diferents la cosa hagués
anat diferent. Com va passar amb la nostra proposta, el fet
d’haver-la registrada al setembre fa que alguns punts hagin
pogut quedar desactualitzats, insistesc, com ha passat amb la
nostra.

Dels dos punts que conté aquesta PNL pensam que el
primer punt, els sots-apartats a), c), d), e) i f) queden recollits
a la nostra proposta. El sots-apartat b), que ens parla de les
instruccions del nou curs, també està una miqueta desactualitzat
i, tot i així, sí que és cert que potser aquells dies hi havia molt
de dubte davant les instruccions, hi havia fins i tot una mica
de..., bé, la gent no ho veia..., generava molts de dubtes
bàsicament, però crec que com va avançant el curs podem dir
que sí que van funcionant.

El punt 2, pensam que també..., podríem dir que també ja
està aprovat, sobretot amb l’esmena RGE núm. 15968/20 dels
grups del Govern, que ens han fet abans a la nostra proposta.
Aquí vostès parlen de tants per cent molt concrets i la nostra
proposta sí que és cert que es una mica més genèrica, però
sobretot és de fer un estudi, fer una anàlisi de la situació del
professorat que hi ha i que necessitam contractar-ne més i que,
a més a més, aquesta proposta arribi a aquest parlament perquè
la puguem valorar tots els grups parlamentaris.
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Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta no
perquè no hi estiguem d’acord, sinó perquè pensam que ja la
tenim aprovada de fa com aquell que diu vint minuts, perquè
queden recollides. 

Hi insisteixo, la nostra és cert que era més genèrica i vostès
s’han centrat en un institut, o sigui, dit d’una altra manera: la
seva proposta ja estava aprovada abans de començar, per dir-ho
d’alguna manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Mascaró, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Com deien els altres companys i
companyes diputades crec que aquesta proposició queda
totalment enfrontada amb l’aprovació de les esmenes que s’han
aprovat a l’anterior PNL i que, per tant, s’entraria en una certa
contradicció, més quan l’anterior està feta en uns termes
generals per a tota la comunitat educativa i no només en un
centre com és la PNL, que ara ens ocupa, que no és millorar els
centres de les Illes, és per millorar exclusivament el Joan Ramis
i Ramis de Maó, ni els les altres illes ni precisament... ni
concretament els de Menorca. 

No sé si hem de donar per suposat que els altres centres
tenen el vistiplau del Partit Popular, ja que sabem, com hem
comentat, que hi pot haver coses a millorar i que aquestes
comparacions podrien donar motius de crispació i de
comparacions si deixam de banda l’equitat -com hem debatut
en l’anterior PNL- sobre les necessitats que hi pot haver i a les
quals s’ha de fer front des de l’equitat i, si cal, amb la
incorporació del professorat necessari.

Un poc en el mateix sentit, però a diferent escala, el segon
punt d’aquesta resolució demana equipar l’increment del
personal docent a Menorca, l’increment produït a les altres
illes, Mallorca i Eivissa, sabem que mai no n’hi hauria prou, de
docents, s’entendrà que s’ha de cercar un equilibri i una equitat,
més quan a la fi es demostra que els centres són segurs, que les
dades ens ho confirmen, tot i els primers moments de neguit i
crispació que mostraven alguns partits per l’inici de curs.

Avui es demostra que els centres educatius són segurs, que
els plans de contingència que varen aprovar els equips directius
funcionen, i que les mesures que s’han posat -també a l’anterior
PNL- han anat en bona relació amb el moment que estam...
Sabem que, tot i que de vegades hi ha casos inevitables de
contagis, els focus de contagis no es produeixen exactament ni
a les escoles ni als instituts. No hi ha una transmissió
comunitària.

I bé, en aquest punt també m’agradaria, una vegada més,
com hem fet altres vegades, des d’aquest grup agrair als equips
directius dels centres, les APIMA, els alumnes i personal
docent, la magnífica feina que fan amb responsabilitat, tant dins
com també fora dels centres. 

Tornant al punt que ens ocupava, del d’equiparar l’augment
de docents per illes i comparant una mica amb el Ramis per al
qual es demanava un augment, no sé si amb aquest augment del
Ramis, de la mateixa manera podem pensar amb la mateixa
comparació entre illes..., és a dir, la incorporació dels docents
òbviament no ha estat la mateixa, perquè el nombre d’alumnes
tampoc no és el mateix de Mallorca i d’Eivissa, no. No s’ha fet
per les necessitats que hi pugui haver, n’han rebut més qui més
ho ha pogut necessitar i a Menorca, per exemple, s’ha fet una
bona feina, de fa temps, per sort. Bé, per sort tampoc, de totes
maneres també gràcies al Govern de les Illes, idò bé, quan
governava el Partit Popular sabem que va passar la màquina de
les retallades i va deixar a les aules unes ràtios que eren
inacceptables, i aquest govern ha incorporat més docents des
del 2015; també 560 docents des de l’inici de la pandèmia i ho
ha fet des del mateix setembre, no com a altres comunitats.

Així, gràcies a aquesta feina de previsió, Menorca també
s’ha trobat amb unes polítiques i unes prioritats educatives
diferents amb la comunitat. També ho podem veure amb els
pressuposts, en parlarem aquestes setmanes, que han passat de
ser 775 milions a l’any 2015, a anat pujant en el pressupost -
cada any- fins als 1.053 que tenim prevists per a aquest 2021,
que suposa una pujada del 35% en total.

Igualment, amb la crisi s’ha fet un esforç enorme d’anàlisi
i gestió, podríem dir quirúrgica, atenent cas a cas, centre a
centre, i segons les infraestructures que es disposaven i que
també -com hem comentat- s’han pogut habilitar, i gràcies a
aquesta feina Menorca s’ha trobat en aquesta situació un poc
més òptima respecte dels protocols, que respecte de Mallorca
i d’Eivissa. 

I, per tant, d’aquí la incorporació percentual que tenim.
Perquè darrere el destí de les incorporacions hi trobam la
política, la política de l’equitat, ja ho hem anomenat abans, ho
hem comentat moltes vegades en aquesta comissió, la
diferència entre equitat i igualtat. Perquè respectam, en aquest
cas, com s’han fet les incorporacions que hi puguin haver, tot
i que hi pugui haver variacions en un futur.

Però, per tant, votarem en contra d’aquest punt per..., està
fet des del punt de vista de la política, que no compartim, i
respecte a l’anterior PNL, també. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula, per contradiccions, el
grup proposant per un temps de cinc minuts. Sra. Cabrera?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, lamento, la verdad, es que
no se haya tenido en consideración el hecho de que, por haber
votado la general no se pueda votar la concreta..., si hubiera
sido al revés que hubieran votado en contra de la general,
entendería que me dijeran que votaban en contra de la concreta,
pero el argumento que me han presentado no lo acabo de
entender. ¿Que no lo quieren votar a favor? Eso es otra cosa. 
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Tampoco entiendo mucho el hecho que me digan que una
minoría no puede ser susceptible de ser defendida en este
parlamento, yo creo que aquí en este parlamento se han
defendido minorías, medianas, grandes y pequeñas, yo creo que
todo el mundo es susceptible, tiene derecho a ser defendido
aquí, no creo que valga la pena o no, también -como han dicho,
el señor de MÉS, la señora de Podemos- que no merece la
pena.

No entiendo el concepto este, pero bueno, nosotros sí que
consideramos que vale la pena, defender este colectivo, un
colectivo, un centro que se ha manifestado expresamente ante
una situación que consideraba injusta, que consideraba errónea
para el inicio y que perjudicaba no solo a los niños y niñas, y
a los chicos, sino al colectivo en su conjunto, a los padres, a las
familias, y se han manifestado y yo creo que tienen el derecho
de ser defendidos aquí.

En cualquier caso, nosotros además de defender el caso del
Ramis y también de la situación de Menorca, que ha quedado
en clara desventaja en cuanto a la mejora de los docentes, del
porcentaje del incremento de docentes, que es un dato objetivo
que tampoco entiendo cómo pueden argumentarlo para no
apoyarlo en estas circunstancias, sinceramente, pues se trata de
buscar la equidad, esta que ustedes hablan, o sea, votan en
contra para buscar la equidad. No lo entiendo, pero bueno, no
pasa nada. 

Nosotros, además, como digo, de defender esta iniciativa,
hemos defendido -durante todos estos meses- iniciativas
generalistas, como dicen ustedes, donde hemos solicitado
recursos económicos y materiales necesarios, pues para hacer
viable la continuidad del curso escolar atendiendo a los
alumnos también en situaciones más vulnerables, que hayan
sido desatendidos; hemos pedido previsión de cara al curso 20-
21 en protocolos y funcionamiento; medidas para restaurar la
conciliación familiar; se ha insistido también en la necesidad de
tomar medidas frente a la brecha digital en el ámbito educativo;
en ayudas a las escuelas concertadas, dado que el Govern no ha
demostrado su apoyo en este sector educativo; o,
recientemente, que se ha solicitado la partida extraordinaria y
urgente para costear la adquisición de material de protección
sanitaria adicional por parte de los centros educativos, para el
curso 20-21; y refuerzo del servicio de limpieza. 

Alguna de todas estas iniciativas han sido apoyadas, otras
rechazadas, por ejemplo como esta última que fue rechazada no
hace mucho, ante el argumento de que ya se había hecho, pero
la realidad es que, el pasado 15 de octubre, representantes
sindicales manifestaban que era insuficiente la plantilla de
personal de limpieza de los centros de responsabilidad de la
conselleria, con lo cual, yo veo bien que ustedes quieran ver
positivamente todo, pero hay cosas que mejorar y hay que ser
conscientes. Y desde el parlamento tenemos la obligación de
trasladarlo al Govern, y ser contundentes. 

Por tanto, creemos que nuestra propuesta sí que tiene
sentido, es cierto que en la redacción, en el tiempo, hay algunos
puntos -como ya he dicho- que quedaban en el inicio del curso,
que también se podían haber presentado enmiendas pero,
bueno, no hemos sido agraciados con la posibilidad de
actualizar nuestra PNL, pero bueno, consideramos que las

peticiones que hemos hecho en el punto 1 siguen vigentes, a
nivel general. Y, lógicamente, en el punto 2, también. 

Nosotros lo que decimos es que la realidad es que se
empezó el curso en una situación precaria, donde la conselleria
no dio ni las instrucciones, ni la seguridad, ni los medios, ni la
ayuda, ni el apoyo necesario; los profesores a día de hoy se
siguen sintiendo abandonados, y así lo manifiestan; los equipos
directivos han pasado, y siguen pasando, situaciones intensas
y de trabajo intenso y de sobreesfuerzo, porque desde la
conselleria no hay un amparo, no hay una atención ni hay una
instrucción. La realidad es que no se está dando una solución
contundente si no es gracias a los equipos directivos y a los
profesionales, y la realidad es que Menorca se queda sin la
posibilidad de demandar, de reivindicar, una equidad o una
equiparación con el resto de islas a la hora de incrementar su
equipo directivo, por los argumentos que ustedes quieran
aportar, da igual.

En cualquier caso, agradecer los votos favorables, lamentar
el hecho de que no se pueda incidir en lo ya aprobado y, nada,
muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Cabrera. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 14277/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció. 

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI: 

5 vots a favor, 7 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 14277/20, relativa a inici del curs escolar a
Menorca. 

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