
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 35

 

Presidència
de la Sra. Helena Benlloch i Bottini

Sessió celebrada dia 26 de novembre de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 11378/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a millores per
a la formació professional dual.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

2) RGE núm. 14226/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR i material COVID per als centres educatius
de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

 



562 EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA / Núm. 35 / 26 de novembre de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sra. Presidenta, por Ciudadanos, Jesús Méndez Baiges
sustituye a Patricia Guasp en la PNL 11378, y yo, Maxo
Benalal, sustituiré a Patricia Guasp en la 14226.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
11378 i 14226/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11378/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a millores per a la formació
professional dual.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11378/20, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, relativa a millores per a la formació
professional dual.

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. Tornem presentar una altra PNL
aquí per posar en valor l’FP. Creiem que la formació
professional és un aspecte que hem de millorar, hem de seguir
millorant aquesta formació professional, i també hem de dir que
aquesta pandèmia, aquesta COVID-19, ens ha posat de
manifest la necessitat que tothom pugui tenir unes
competències de determinats tipus i necessiti adaptar-se. 

Davant de la situació actual el mercat laboral està canviant,
la manera de produir està canviant, per tant cal també que els
treballadors puguin actualitzar-se, puguin requalificar-se, i per
tant és la formació professional una eina indiscutible per a això.

També hem de dir que la formació professional,
concretament la formació professional dual, és una formació
professional que permet alhora formar-se i treballar, i per tant
adquirir les competències necessàries per a una feina
determinada directament a l’empresa. Per tant consideram que
la formació professional -en altres comissions ja s’ha debatut
també la formació professional des del punt de vista
ocupacional- és de molta importància, i cal donar-li una
empenta.

Crec que aquesta formació professional també pot ser una
eina molt important pel tema de l’abandonament escolar
primerenc. És a dir, en aquesta comunitat autònoma tenim un
teixit productiu que facilita l’abandonament escolar perquè els
adolescents, els nens, poden sortir de l’institut i troben

ràpidament feina, ara no perquè estem en una situació de
pandèmia, però en general troben feina i una feina de baixa
qualificació, però això permet l’abandonament. Aquesta
formació professional també arrossega cap al tipus de feina...,
d’una feina que al final qualifica, una qualificació que al final
dóna la feina. Per tant és una formació professional que cal
incentivar.

Per què hem fet aquesta PNL? Hem fet aquesta PNL perquè
hi ha una dicotomia entre la formació professional que es fa en
ocupació per aconseguir un certificat professional, i la formació
professional dual que es fa a través de centres educatius d’FP
reglada, per així dir, que són els cicles formatius i demés. En
això hi ha una dicotomia que fa que a l’ocupacional sigui més
fàcil la contractació, etc., etc., perquè els instituts tenen un altre
sistema de contractació. Per tant el que demanem és, per una
banda, unificar aquests dos sistemes, que s’unifiquen, que es
faciliti que centres educatius puguin firmar aquest tipus de
convenis amb empreses col·laboradores; per una altra banda,
que aquests alumnes tenguin garantits els drets laborals perquè
són treballadors, en formació però treballadors; i també que hi
hagi una simplificació administrativa que faciliti això.

Fins ara la formació professional reglada, per així dir, fa el
que es diuen FCT, que són formacions en centre de treball,
però que no són exactament el mateix que la formació
professional dual perquè no es donen alhora; en la reglada hi ha
un període de formació, i després un període de pràctica,
mentre que la dual són paral·leles la formació i les pràctiques,
i per tant consideram que és importantíssim arribar a aquest
moment.

Hem presentat aquesta PNL el mes de juliol, i consideram
que és una manera més de posar en valor l’FP dual, que entre
tots ja n’hem parlat moltes vegades que és necessària, i per tant
han de veure per part de les administracions que sigui més fàcil,
i per tant més instituts, més centres de formació, puguin optar
per aquesta formació professional dual, i també que les
empreses vegin una possibilitat de poder contractar treballadors
en formació, que al final se’ls queden, perquè el grau d’inserció
en el mercat laboral d’aquells alumnes que fan FP dual és molt
alt, està al voltant del 70, 80%. Consideram que és molt
important perquè les empreses ja tenen el treballador i el
formen en aquelles competències que necessita, no?, contingut
genèric a l’institut, més les competències específiques a les
empreses.

Per tant els presentem aquesta iniciativa i els demanaríem
el seu suport per millorar entre tots el sistema educatiu, i
sobretot una part molt important del sistema productiu que és
la formació professional, i específicament la dual.

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.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Bueno, nosotras también estamos de
acuerdo, sobre todo ahora en lo que ha dicho el compañero. Y
sobre todo porque ahora que tanta gente que está sufriendo las
consecuencias de la crisis económica, creo que es
importantísimo que todos los esfuerzos que hagan las
administraciones tienen que centrarse en buscar alternativas
para encontrar la manera de ofrecer a la gente un trabajo digno,
para ofrecer cuidados, para ofrecer una educación pública de
calidad, gratuita. Al fin y al cabo las administraciones públicas
son las que sostienen o tienen que sostener en los tiempos de
crisis y no dejar caer a las personas. 

Es un buen momento ahora, creo, para mejorar el sistema
educativo en todos sus ámbitos, y eso es lo que estamos
haciendo, no sólo con iniciativas parlamentarias, también con
la aprobación de los presupuestos y en general con las políticas
que se están llevando a cabo. Pero en esta iniciativa en concreto
creemos que es importante poder remarcar que la formación
profesional es una muy buena opción que hasta ahora la verdad
que no ha sido muy bien tratada, pero que sin duda creemos
que es una oportunidad para la formación de técnicos y
técnicas, y tenemos que estar pendientes de cuáles son las
carencias del sistema de la formación profesional para
prevenirlas y para poner... para poner especial cuidado en todo
lo que se necesite.

En este parlamento se han aprobado numerosas iniciativas
relativas a la formación profesional. Es también un síntoma de
que realmente este gobierno se preocupa por dar cierta...
dignificar esa formación. Se han hecho numerosas iniciativas,
esta en concreto que apuesta por la formación dual, que es muy
ventajosa porque posibilita la formación teórica y la formación
práctica en los centros de trabajo, y hay un alto porcentaje de
inserción laboral, prácticamente el 70%, y eso es un valor
incalculable; no podemos permitir que el porcentaje vaya a
menos, sino que vaya a más, y en esto tienen que estar las
administraciones. Estamos seguros que no queremos más
contratos basura, a la gente hay que cuidarla, y eso se hace
garantizando el respeto a la dignidad laboral y los derechos
laborales, y también en cierto modo por ello que planteamos
esta iniciativa.

Queremos garantizar el impulso de la formación dual
porque creemos que apostar por ello es apostar por una
formación y por empleo, para que personas que han perdido su
trabajo o bien que quieran mejorar su formación puedan
hacerlo con un contrato laboral específico.

En este país el número de personas que optan a este tipo de
enseñanza está muy por debajo de la media europea. Por eso
requiere que las políticas públicas inviertan, como he dicho, en
mejorar, en ampliar la oferta de formación a las necesidades del
mercado en cada momento. Hemos aprobado a lo largo de esta
legislatura para que se agilicen los procesos en la formación
profesional, para que haya mayor transparencia informativa, y
toda una serie de propuestas que van dirigidas a la promoción
y al fomento de las nuevas materias de estudio.

La promoción de la oferta formativa es una apuesta muy
necesaria para otorgar a la gente, en concreto de Baleares, la

posibilidad por igual de una salida formativa profesional que
pueda ayudar a muchas personas a encontrar un puesto de
trabajo, y, además es que tenemos que encontrar y tenemos que
ver la formación profesional como un sector clave para la
diversificación económica que tanto hemos pedido desde
Unidas Podemos y que ahora precisamente con una pandemia,
con una crisis brutal económica se percibe esa diversificación
económica como la única salida para la protección de nuestra
gente y para el fortalecimiento de nuestra economía balear.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, un poc en la mateixa línia, la veritat
és que, és clar, enguany la mateixa societat ens ha donat una
lliçó, hi ha hagut una gran matriculació a pràcticament totes les
línies d’FP que hi ha. Per tant, es veu, ens dóna a entendre el
mateix alumnat que són línies de feina encertades el fet de
potenciar l’FP.

Quant a l’FP dual, que és una fórmula molt concreta de
l’FP, en aquesta proposició no de llei parlam de drets laborals,
de la gent que fa, que du a terme l’FP dual, parlam d’augmentar
l’oferta per part del Govern de les Illes Balears i parlam que
l’Estat tengui un paper important a l’hora de finançar i de
seguir impulsant l’FP dual. 

Creiem que són tres línies de feina importants, crec que són
tres línies de feina bàsiques per poder tenir una bona FP dual
i creiem que l’FP és un dels camins importants a recórrer.
Aquest govern ja du cinc anys fent-hi feina, en la passada
legislatura hi va fer molta de feina, però creiem que s’ha de
seguir aprofundint i la línia de la dual, per exemple, és una
bona sortida per molta de gent que a dia d’avui està en unes
condicions laborals precàries.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, companys de la
Comissió d’Educació, nosaltres des del Grup Parlamentari
Popular estam plenament d’acord amb les oportunitats que la
formació professional dual dóna a aquells joves o no tan joves
que vulguin tenir una sortida, estudiant i preparant-se en una
empresa, paral·lelament a la vegada que fan la formació. De
fet, com diu l’exposició de motius d’aquesta iniciativa que
vostès han presentat, aquesta manera de formació, aquest tipus
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de formació professional sorgeix d’una normativa aprovada a
l’any 2012.

A més Balears va ser una de les comunitats pioneres a posar
en marxa aquesta formació mitjançant els contractes de
formació per la qual els joves, a part de formar-se, podien fer
pràctiques a les empreses i la vàrem posar en marxa
precisament perquè el Partit Popular considerava que era
important seguir el model europeu, bàsicament és que se
seguia... o el que es fa a Suïssa on hi ha aproximadament un
70% de joves de secundària que estudien una formació
professional dual i a partir de l’experiència a Suïssa els meus
antecessors al càrrec de la Conselleria d’Educació, el Sr. Bosch
crec que va ser que va... i el Sr. García varen posar en marxa un
pla d’ocupació i de feina en combinació amb empreses, el pla
2014-2017 on es varen signar tota una sèrie de convenis per
posar en marxa la formació professional dual, com a exemple,
a part d’altres actuacions.

Dit això, el que ens sorprèn és que després de vuit anys
d’estar en marxa la formació professional dual i després de cinc
anys en què governen vostès a les Illes Balears hagin de
presentar iniciatives on el que es demana és “continuar
impulsant”, “apostant”, “millorant”... sense establir més
propostes concretes que el que l’Estat modifiqui el contracte de
formació i pràctiques que s’empra per fer la formació
professional dual i que fins ara ha donat fruit i ha servit. Vol dir
que o poca cosa s’ha fet fins ara per part seva o del Govern
estatal o que poques idees tenen si no poden aportar res més
concret en relació amb la formació professional dual que pugui
fer falta a les Illes Balears.

Per altra part, ens sorprèn que parlin amb aquesta fredor de
la crisi, dels joves que són a l’atur i que no trobaran sortida
laboral, quan no fa més de dues o tres setmanes varen votar en
contra d’una iniciativa del Partit Popular en la qual es
demanava que es creassin noves places per a tots aquells joves
que s’havien matriculat a formació professional i varen quedar
fora de la matrícula per una errada administrativa de la mateixa
Conselleria d’Educació, vostès no varen voler apostar per tots
aquells joves que varen quedar fora.

O un poc abans, crec que feia un mes, vostès varen haver de
donar explicacions a una iniciativa presentada per El Pi on es
demanava per què els majors de 25 anys havien quedat sense
possibilitat de presentar-se a la formació professional dual,
perquè hi havia un reial decret establert pel Govern del Sr.
Sánchez que els havia limitat aquesta possibilitat, i vàrem instar
fins i tot que es modificàs tota aquesta situació.

Dit això, nosaltres evidentment donarem suport, igual que
vàrem donar suport a impulsar la formació professional en
general, igual que l’any passat li vàrem donar també que es
fessin convenis amb empreses o que es modernitzassin els
itineraris o que es fes una oferta amb el sector a Formentera,
per recordar algunes de les propostes de formació professional
que de tant en tant ens duen aquí sense continguts concrets o,
si tenen continguts concrets, sense que tenguin després un
resultat efectiu.

El que sí els deman és que també, en conseqüència, donin
vostès suport a les esmenes que els grups parlamentaris han fet

al pressupost de la comunitat per a l’any 2021 precisament en
matèria de formació professional dual. Jo els vull anticipar que,
per exemple, el meu grup n’ha presentat una per a formació
professional dual per fer convenis amb empreses i apostar de
forma forta per aquesta possibilitat, crec que és una d’afectació,
i segurament que la resta de grups també en deuen haver
presentat.

Per la qual cosa nosaltres li donarem suport, esperem que
serveixi després de vuit anys per alguna cosa més que per
continuar apostant i també els demanaria de passada aquest
suport a les esmenes que podrien fer efectiu aquest acord que
segurament es farà avui en aquesta comissió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Nos preocupa en este estilo
compartido últimamente de proposiciones no de ley, este estilo
de propuestas que instan sobre todo “a seguir” y “a continuar”,
es que esto... esta petición de seguir y continuar, ¿implica,
debemos entender, una advertencia de que no se está haciendo
lo suficiente por parte del Govern o las administraciones, y que
debemos zarandearlos, recordarles sus obligaciones?, porque
sobre esta propuesta se han hecho bastantes muy parecidas,
lógicamente, porque la formación profesional dual es uno de
los grandes retos que tiene que acometer bien esta comunidad
y que debe acometer bien España, y de la que se han aprendido
grandes lecciones tanto del modelo alemán como lo que se está
haciendo en la actualidad en Galicia, o sea, resulta una de las
formas de incorporación perfecta de inserción laboral de
nuestros jóvenes, de realmente adaptar las habilidades, las
capacidades entre la oferta de empleo y la oferta educativa.

Quiero decir, es cierto que es una cosa que debemos
desarrollar mucho y que, si bien tenemos algún pequeño
problema por la cuestión de que el contrato..., nosotros creemos
que hay una diversidad de contratos de empleo excesiva, sin
embargo probablemente si hay alguno especialmente
interesante o si hubiera alguno que hubiera que diferenciar de
un contrato único ideal sería precisamente este, ¿eh?, o sea,
quiero decir, en este, con lo que no se preocupe, nosotros nos
mostraremos favorables a todas. Y, además, instar al Gobierno
a hacer las cosas bien, comprenderá que entra dentro de las
tareas, entendemos que de las tareas de la oposición, este
“seguir”, “criticar”, “advertir”, “armonizar”, todo esto nosotros
lo hacemos con sumo placer; lo que me preocupa es cuando lo
hacen ustedes, que parece que están diciendo de alguna manera
que no se hace lo suficiente, parecen advertirse a si mismos de
que no hay el suficiente impulso.

Y, claro, que incluso yo diría que con ciertos problemas,
cuando ustedes dicen que “hay que continuar con el impulso”,
pues bien, continuemos con el impulso; cuando “hay que seguir
mejorando la oferta”, seguir mejorando la oferta; esto debería
estar en la propia oferta, tal y como va evolucionando debería
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ir evolucionando hacia su mejora. El impulso debería continuar
por sí mismo, pero es que nos piden ustedes, eso sí, “seguir
apostando”.

Entonces, éste que es un término habitual que todos
entendemos, una frase hecha, pues más o menos lúcida, yo no
sé si es pertinente exactamente aquí, en una cuestión: ¿cómo
seguimos apostando? Quiero decir: todos entendemos el
criterio, pero es metafórico el lenguaje, “seguir apostando”,
quiero decir, esto no va a ser “pongo 50 euros, bueno no me
salen, pongo otros 50", que digamos sería “seguir apostando de
hecho”.

Me gustaría que tuviera una formulación un poco más
enriquecedora, un poco más seria, un poco más... que
caracterizara un poco mejor exactamente qué es lo que
solicitamos de la actividad del Gobierno.

En cuanto a lo demás, quiero decir sus tres... puntos, nos
parecen perfectamente asumibles, ya le digo que somos este
“advertir” de que hay que desarrollar estas cosas contando con
el hecho de que nosotros somos unos francos partidarios y que,
de hecho, lo presentamos entre las medidas de nuestros planes
de choque para el empleo, para hacer frente al tema de la
COVID y la pandemia, precisamente es una de nuestras
inclusiones el que se desarrollara este modelo de contratación,
con lo que nos encontrará usted, Sr. Casanova, completamente
partidarios y favorables en los tres puntos que nos solicitan.

Gracias, he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros apoyaremos esta
proposición no de ley, desde luego no por las argumentaciones
que han dado los representantes de los partidos del Gobierno,
quienes presentan esta proposición no de ley, porque lo que han
dicho, vamos, cualquier parecido con la realidad es pura
coincidencia. 

No voy a entrar en lo de “seguir apostando” porque yo creo
que el diputado Méndez ya lo ha dejado clarísimo con su
disquisición. Lo que sí que les pediría es, cuando hacen
referencias al paro juvenil, que, por favor, pues, empiecen
pidiendo disculpas, porque los índices de paro juvenil desde
que están ustedes no han hecho más que ir subiendo; de hecho,
uno coge la tasa de paro juvenil de España el pasado mes de
octubre y está en un 43,9%, y es el más alto de la Unión
Europea, pero es que si nos vamos a los datos de Baleares, la
EPA del tercer trimestre nos dice lo siguiente: “paro menores
de 25 años: 38,8%; paro entre 20 y 24 años: 35,2%; paro
menores de 20 años: 53,6%”. O sea, son unos auténticos
campeones.

Entonces, lo de “seguir apostando”, “continuar trabajando”,
lo bien que se está haciendo y demás, ¡hombre!, pues no, la

verdad es que no se ha hecho demasiado y no se está haciendo
nada bien, y ahí están los resultados. Todo lo que sea intentar
mejorar en ese aspecto bienvenido sea y nosotros lo
apoyaremos, ahora, viniendo de ustedes, que están gobernando
y desde luego sus políticas no ayudan en nada, pues bien,
nosotros lo apoyaremos, pero, vamos, poca credibilidad tienen
ustedes al estar precisamente gobernando tanto en España
como en Baleares.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vagi
per endavant el nostre suport a aquesta proposició no de llei.

Vull dir que estam absolutament d’acord que la formació
professional dual és absolutament imprescindible, ja n’hem
parlat en privat i també en públic, fins i tot hem pogut
compartir inquietuds en relació amb la nostra proposició no de
llei que va tenir el suport de la Comissió d’Educació, relativa
a la formació professional dual, i el límit d’edat, que s’hauria
d’eliminar perquè la nostra situació és molt més desesperada
que no era fa un any bàsicament o fa dos.

Així que estic d’acord també amb el Sr. Mas, quan diu que
hi ha hagut un allau de matriculacions, això és així. I nosaltres
som del parer, de l’opinió que està bé la formació professional
dual, que és absolutament necessària, que és molt bo tenir un
ofici, no tot són carreres universitàries, ha quedat demostrat, la
vida és la millor lliçó. Per tant, crec que també és una
oportunitat per seguir formant-se, i aquest allau de
matriculacions ha vengut donat també perquè, com que no hi ha
la feina que hi hauria d’haver, estam absolutament aturats o
pràcticament aturats, ens hem de seguir formant, els joves s’han
de seguir formant. Per tant, aquesta pandèmia ha afavorit que
això fos així.

El nivell d’inserció laboral és molt elevat i a nosaltres ens
agrada especialment el punt número 1, a la segona part, quan
diu: “creació d’un contracte laboral específic per a aquesta
modalitat de formació que faciliti el desenvolupament
d’aquesta formació professional tant del sistema educatiu com
del certificat de professionalitat”. Creiem que és imprescindible
per adequar l’FP dual al nou alumnat d’edats diverses.

I vull recordar, si em permeten, aquesta proposició no de
llei, que va quedar aprovada per unanimitat dia 11 de juny
d’enguany, que és aquesta en què nosaltres instàvem llevar,
eliminar la barrera d’edat a partir dels 25 anys, la possibilitat de
tota la població poder formar-se i actualitzar-se per accedir a
un treball mitjançant una formació professional qualificada. Ho
dic perquè va quedar aprovada, va tenir el suport, a banda de
raonaments que tenien a veure si era pertanyent a la Conselleria
d’Educació o si era ocupacional, no, hem tornat a insistir al
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conseller d’Educació, qui ens ha tornat donar la paraula que
això anirà a missa i que això serà així.

Ho dic perquè nosaltres, per suposat, donam el suport a l’FP
dual, esper que el Govern també n’hi doni, i que elimini l’edat
perquè és la primera barrera que ens hem de carregar.

I ja que som aquí en confiança, els diré que ja està bé,
efectivament, i coincidesc tant amb la Sra. Riera com amb el
Sr. Méndez i el Sr. Campos, que ho ha dit de passada, que
deixin de “continuar amb l’impuls”, és que és més fàcil dir “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a crear
un contracte laboral específic.” Mirin, passin directament i es
botin aquest tros perquè, pràcticament, és com a una manera
d’expressar-se que ja han aplicat a totes les seves proposicions
no de llei. Sabem que han fet feina, això és el que vostès volen
que entenguem, és que hem de seguir apostant perquè ja
apostàvem, ho hem comprès, però crec que no és necessari en
la majoria d’ocasions. Amb tot l’afecte ho dic. 

Res, dir que sí, que votarem que sí a tots els punts d’aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara seria el torn del Grup Parlamentari
Mixt, però, com que no assisteix cap diputat, doncs, tenen la
paraula per contradiccions els grups proposants per un temps
de cinc minuts. Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc donar les
gràcies a tots els grups per donar suport a aquesta iniciativa.
Crec que la iniciativa, encara que hi ha portaveus que no l’han
entesa, sí que n’hi ha d’altres que sí que l’han entesa, l’objectiu
d’aquesta iniciativa és el contracte, el tipus de contractació, per
això parla de drets i parla de més.

Per què continuar i seguir apostant? Perquè queda molt clar,
és a dir, hi ha una aposta molt clara per la formació
professional, però sempre s’ha de donar una passa més, sempre
s’ha de donar una passa més. Es pot donar una passa més de
moltes maneres, hi ha vegades que es fa d’una manera, hi ha
vegades que es fa d’una altra.

Els vull recordar que vostès saben que la LOMLOE es
tramita en el Congrés dels Diputats, ja a la LOMLOE apareix
aquest aspecte perquè ja hi ha un paràgraf específic que diu: “el
Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, regularà
les condicions i requisits que permetin el desenvolupament per
a les administracions educatives de l’FP dual a l’àmbit del
sistema educatiu”. Això implica la base per poder seguir
l’augment de...

(Pèrdua de so)

... també crec que és l’FP dual o no és una mesura de
requalificació, però també és una mesura d’ocupabilitat.

És a dir, nosaltres en la situació que ens trobam necessitam
que les persones tenguin un alt índex d’ocupabilitat, a major
formació, major ocupabilitat. Això jo ho ratific -i amb això
acabo-, el que ha dit el Sr. Mas que la ciutadania ens ha donat
una lliçó; és a dir, tenen molt clar que quan no hi ha feina
l’única sortida moltes vegades és aprofitar els períodes que no
hi ha feina per formar-se. Per tant, moltes vegades quan la gent
és a l’atur i diuen, “és que és a l’atur i no fan res i no sé què...”,
no és cert, hi ha moltíssima gent que és a l’atur i la formació és
una de les polítiques actives per poder incentivar la major
ocupabilitat de la gent i poder incentivar que les persones
puguin requalificar-se i millorar la seva vida personal, perquè
primer és la vida personal, i professional. Per una cosa o per
l’altra millorant la seva vida professional milloren la seva vida
personal.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula la Sra. Santiago, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos intervención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES.

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, per assentiment queda aprovada per
unanimitat aquesta PNL RGE núm. 11378/20, relativa a
millores per a la formació professional dual. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 14226/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR i
material COVID per als centres educatius de les Illes
Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a proves PCR i material COVID per a centres educatius de les
Illes Balears. 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. Bé, el nostre grup Popular va
presentar el mes de setembre aquesta iniciativa a resultes dels
canvis improvisats que es varen fer en la planificació de l’inici
de curs, passant d’un escenari previst durant tot l’estiu que
havien preparat els equips directius, que era l’escenari B,
havien fet a més ja els horaris del professorat, a un escenari A,
que és l’escenari on hi ha..., -perdonin, és a l’inrevés, no és
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l’escenari A és l’escenari B- que és l’escenari on hi ha la
semipresencialitat i els grups es reduïen de 25 alumnes a un
màxim de 20.

El canvi es va fer, és veritat, per l’evolució epidemiològica
que tenia el país i en concret per la situació de la nostra
comunitat, però això va generar gran angoixa als pares, una
gran preocupació als professors que acabaven de quadrar
horaris i sobretot una responsabilitat afegida i urgent als equips
directius de tots els centres que varen haver d’adaptar en pocs
dies tota la planificació.

A dia d’avui duim quasi el primer trimestre de curs, la
situació funciona amb una incidència baixa a nivell educatiu de
coronavirus i pensam, a més, que funciona per la gran
disciplina que tenen els pares, els professors, els equips
directius i per la lliçó que ens donen els mateixos nins els quals
han assumit les noves mesures, doncs, amb prou normalitat,
amb els professors que es deixen la pell, a més, cada dia per
poder posar al dia l’avanç de l’educació semipresencial i
l’aplicació de les mesures de forma correcta.

Nosaltres pensam que perquè tota aquesta situació pugui
continuar així, fins i tot millori de cara als mesos més durs de
l’hivern, ara més que mai té validesa aquesta iniciativa i és
important saber en quina situació ens trobam. Pensam que els
professors, els docents, la comunitat educativa en general i els
pares s’han guanyat tenir aquesta informació i aquesta ajuda.
Per això, nosaltres demanam que es facin aquestes proves PCR
a tot el personal educatiu, no personal docent només sinó tot el
personal educatiu, també el no educatiu, personal de suport,
personal d’administració i serveis i tot aquell personal que
forma part de la xarxa educativa, en un termini màxim de
quinze dies. Crec que és de plena validesa perquè a més ara ja
arriba el mes de desembre i estaria bé abans de les vacances de
Nadal tenir una situació, la foto de com es troben l’escoles
abans de l’època de la grip i de tota la situació difícil que ve a
l’hivern.

També que es facin tests salivars a tot l’alumnat perquè hi
ha molts d’alumnes que sabem que són asimptomàtics, de
forma general els joves són més asimptomàtics que la gent
major, i també seria molt interessant tenir aquesta informació
del mapa real del món educatiu. 

La temperatura diària als centres per complementar la feina
que fan els pares a casa seva de posar el termòmetre als nins
abans de sortir. I després que se subministri material necessari,
és més important que mai, a més, s’ho han guanyat, com deia
abans, els professors i els pares. Aquestes necessitats de
material, de recursos per tenir la seguretat pública que els nins
estan protegits i que els professors estan protegits s’han de
subministrar de forma gratuïta per part del Govern. 

No és un caprici, és un dret de les persones i de les famílies
per tenir una seguretat pública i el dret a la seguretat pública ha
de ser una responsabilitat pública que han de venir coberta pel
Govern, per la qual cosa nosaltres demanam que se subministri
de forma periòdica el material necessari, no només com s’ha fet
a principis de curs, el gel de forma gratuïta, les mascaretes
sempre que les necessitin els nins per garantir que cada dia
tenguin aquella mascareta no reutilitzable, nova i segura i,

sobretot, que la proporcioni de forma periòdica no només als
centres educatius públics sinó també a la concertada, que no
oblidem que forma part d’aquesta xarxa pública.

També que es reti comptes periòdicament a aquest
parlament de les actuacions que en compliment d’aquesta
iniciativa es puguin fer perquè puguem fer entre tots aquesta
funció de control positiva, crec que és una funció positiva
perquè és una iniciativa positiva, i que pot ajudar que entre tots
col·laborem a sortir el més aviat possible i amb major seguretat
possible d’aquesta situació.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Bueno, cuando el Partido Popular habla
de que..., dice que..., a ver, “la pandemia en Baleares ha estado
caracterizada por la incertidumbre y la improvisación”,
!hombre!, es que es una pandemia que nadie se imaginaba, no
sé, igual ustedes tenían un plan contra una pandemia mundial
y lo hubieran hecho mejor, pero, como me temo que no, pues,
creo que ya el contenido de la iniciativa ya empezamos regular.

Lo de la gestión descontrolada, pues a ver, es cierto y
estamos de acuerdo que ha sido todo un poco caótico, lo dice
todo el mundo, no vamos a decir lo contario, y además es que
es verdad, ha sido todo en general un poco caótico, pero la
situación yo creo que, en general, al final se ha sabido llevar
correctamente, se han respetado en todo momento las medidas
que llegaban del Estado, cosa que no hace por ejemplo la
Comunidad de Madrid que prácticamente no acepta ninguna de
les actuaciones. Supongo que, como Madrid también, bueno,
pues es España, pues Ayuso debe ser como Luís XIV y ella es
el Estado.

Lo de los tests masivos, pues, bueno, es que queda muy
bien decirlo, la verdad, en las cenas de Navidad ustedes van a
quedarse muy a gusto diciendo cómo y cuándo deberían haber
hecho los tests masivos a toda la población de todas las edades
de todo el planeta, pero queda muy bien, pero no se puede, es
una medida inútil, y se lo han dicho además muchas veces, se
lo han dicho en comparecencias, en pleno, en comisión; que te
hagan un test hoy no significa que no pilles la COVID al salir
del centro médico o al día siguiente. No se puede, no se puede,
me gustaría, si se pudiese, si eso fuese útil lo hubiésemos
propuesto también y lo hubiésemos luchado también, pero es
que no soluciona nada. Y no se pueden ir haciendo PCR a todo
el mundo, congestionando los servicios públicos para realmente
las cosas y la gente que lo necesita.

Lo de las escuelas, pues se preveía un desastre, un desastre,
y nosotras también estábamos, bueno, pues con cierta..., bueno,
pues, teníamos..., bueno, inseguridad un poco a ver cómo iba
a ir el tema de las escuelas; todo era..., pues eso, muy oscuro,
casi antes de empezar el curso. Al final realmente lo que ha
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quedado ha sido el ruido que ustedes hicieron antes de empezar
las escuelas, para asustar a la gente antes de tiempo. Al fin y al
cabo, las escuelas no han sido focos importantes de contagio,
se han llevado las medidas, se han cumplido las medidas por
estudiantes y por todos los docentes. 

Respecto a los tests salivares a todo el alumnado, bueno,
pues lo mismo que en las PCR, una medida que, bueno, que
queda muy bien, pero que es, pues eso, populista, que se vende
muy fácil y se vende muy fácil, pero es que ustedes tampoco lo
hubieran hecho porque los argumentos son absolutamente
prácticos y lógicos.

Sobre el material sanitario la conselleria aprobó una partida
COVID que fue precisamente para suministrar material, que
haya sido suficiente o no, lo podemos debatir, pero desde luego
lo que ha ocurrido con ese material es que no se ha propagado
el virus en las escuelas como ustedes, los profetas políticos,
habían vaticinado.

Nosotras estamos de acuerdo con aceptar las medidas que
vengan de las administraciones porque esas medidas sí que
están pensadas por expertos y expertas, y, entonces,
consideramos, bueno, pues que los puntos que ustedes
proponen no los podemos aprobar, porque ya le han dicho
muchas veces que no son útiles y se han tomado las medidas
necesarias.

Tampoco vamos a caer en la autocomplacencia y decir que
se ha hecho todo estupendamente, pero, oigan, en las escuelas
es que se han tomados las medidas habidas y por haber. En la
conselleria tenemos constancia, y así nos parece, que sí que ha
habido gente a los mandos y en el Gobierno español pues
también. 

Si la pandemia ha traído incertidumbre y se ha tenido que
improvisar en muchas ocasiones pues es lo que trae una
pandemia que es así, casual, que aparece un 13 de marzo y nos
encierra a todos en casa. Y hay que estar en todos los terrenos,
algunas veces hay que actuar rápido porque las circunstancias
cambian cada día, y más aquí en esta pandemia que cambiaban
prácticamente cada hora. Evidentemente, no se habrá hecho
todo lo correctamente posible, pero sí lo recomendado por
expertos y expertas se han llevado a cabo todas las medidas de
seguridad, y creo que es evidente y está muy claro que las
escuelas no han sido focos de contagio y que se ha llevado todo
mucho mejor de lo que parecía.

Por esas razones votaremos en contra. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en realidad el problema
que tenemos aquí es que esto es una PNL totalmente
diacrónica, es una PNL que se presentó hace..., en setiembre,
que hoy realmente no tiene gran sentido. Es muy bonita, era
muy bonita en la época, lo que pasa es que cuando habla de

inicio de curso, ya estamos casi al final de la primera línea
recta, entonces, francamente pues..., bueno, pues es lo que es. 

Aquí simplemente quiero decir que el día 10 de setiembre
nuestra portavoz, Patricia Guasp, ya decía que era un error, tras
una propuesta que habíamos hecho nosotros al Govern, que se
han rechazado las propuestas nuestras de someter a los
docentes a PCR masivas y a incorporar la figura del enfermero
escolar para garantizar una vuelta a las aulas. Esa petición la
hicimos nosotros en agosto y en septiembre, entonces ya el 10
de septiembre se decía que era un error.

Por otro lado, pues hay que... si esto se hiciera, pues hay
que ver cómo se hace porque tampoco sería lógico que se
cargase la responsabilidad de la vuelta al colegio a los centros
escolares. Es la comunidad autónoma la que tiene que velar por
la seguridad de alumnos y docentes.

La obligación de una escuela, de un colegio es educar a sus
alumnos y no ocuparse de cuestiones logísticas. De nuevo, esa
es una cosa que efectivamente tiene que hacer el Govern, que
es lo que nosotros pedimos pues hace ya... en el mes de agosto
y septiembre.

Una cosa es que los colegios, por ejemplo, puedan
coordinar las medidas a adoptar, el colegio, otra cosa es dejar
en sus manos una cosa bastante compleja.

En su día, Ciudadanos apostó por una vuelta al colegio con
protocolos claros, con un plan de digitalización real que
impidiese desigualdades entre alumnos y con pruebas PCR
continuas a los profesionales educativos y con la incorporación
de la figura del enfermero escolar. Esto es nuevo, esto lo
propusimos nosotros y evidentemente votaremos que sí a todos
los puntos de la PNL del Partido Popular.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Benalal. 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. La veritat és que quan es va presentar
aquesta proposició no de llei dia 14 de setembre, la majoria de
nosaltres hi hauríem estat d’acord i és cert que vàrem veure,
fins i tot els mateixos claustres i els mateixos equips directius,
com es passava d’un escenari a un altre, evidentment per mor
de l’evolució de la pandèmia. 

Ara bé, el temps ha donat la raó a les mesures que va
plantejar el Govern i a la feina, és cert, a la gran feina que han
fet equips directius, claustres, famílies i a la molta... tant
seriosament com s’ha agafat la pandèmia l’alumnat, sigui de
l’edat que sigui.

Per tant, la PNL queda absolutament desfasada, no té sentit
a dia d’avui. Per què? Perquè la veritat és que la pandèmia a les
escoles no ha generat problemes de salut pública, no n’ha
generat. És cert, els equips directius, els claustres, l’alumnat i
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les famílies han complit amb les mesures que plantejà el
Govern, han complit, és clar, però és que les mesures són per
complir-les. Modèlicament? Sí, és clar, però és que jo en cap
moment no em plantejaria que no s’acomplissin unes mesures
que planteja el Govern. No crec que les mesures del Govern
s’hagin... no, no, les mesures del Govern s’han plantejat i la
gent les ha complides, és clar, el que toca. Ha passat el que ha
de passar sempre i quan no passa és una anomalia. Per tant, jo
crec que...

I després una altra cosa: no hi ha -que jo sàpiga, i si se sap
s’ha de dir i s’ha de dir públicament i s’ha de resoldre- cap
centre educatiu a les Illes Balears sense material, és a dir, no hi
ha cap nin sense mascareta, no hi ha cap mestre sense
mascareta, que han arribat de la conselleria, i no hi ha cap
classe sense gel hidroalcòholic, crec, que jo sàpiga, i si no és
així s’ha de dir i s’ha de resoldre, perquè seria molt greu si no
fos així. Per tant...

Que es varen cometre errors, que es va fer molt aviat, que
els mateixos equips directius havien d’anar a cercar el material
a una sèrie de punts que es varen posar a les illes? Sí, és cert,
i jo crec que des de la comunitat educativa i des de tots els
partits hem fet la crítica i l’hem feta pública i la conselleria ha
corregit el que ha pogut o que ha trobat oportú.

Ara, també és cert que a dia d’avui no hi ha problemes de
salut pública als centres educatius de les Illes Balears i, per
tant, això vol dir que les mesures han funcionat. Per què?
Perquè s’han complit, com se suposa.

Per tant, a partir d’aquí aquesta proposició no de llei ha
quedat absolutament desfasada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros apoyaremos esta
proposición no de ley, coincidimos en el contenido de la
iniciativa así como en la argumentación que ha dado la
diputada Riera, y no entendemos como pueden decir que está
completamente desfasado y que todo lo que se dice aquí se está
haciendo, porque si vamos al punto primero, donde se dice
“realizar pruebas PCR a todo el personal educativo docente y
no docente de todos los centros educativos públicos y
concertados de la red educativa balear” no es está haciendo.

El segundo, “efectuar tests salivares de control
epidemiológico a todo el alumnado balear”, tampoco se está
haciendo. Y que “se dé cuenta de las actuaciones en sucesivas
sesiones mensuales de control parlamentario”, bueno, no se está
haciendo ni en este caso ni en prácticamente ninguno, porque
precisamente el oscurantismo de este gobierno es una seña de
identidad, pero bueno.

También llama la atención que una representante de
Podemos, como la Sra. Santiago, partido de gobierno de
Baleares, diga que es completamente inútil, que no se hace el
tema de los tests masivos, y lo hacen en países escandinavos, en
Alemania, en Italia, en Eslovaquia en un fin de semana, incluso
el 13 de agosto, la consejera de Salud, la Sra. Patricia Gómez,
dijo que empezaría unos tests masivos en unas semanas; luego,
para variar, no lo hizo, pero lo anunció y todo, no sé... Hay que
ver qué diferentes se ven las cosas desde el sillón del  gobierno,
de los partidos que sostienen a este gobierno.

Bueno, dicho lo cual, insisto, nosotros sí que apoyaremos
esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Comprenc que aquesta proposició no de llei, amb la millor
intenció, es va presentar dia 14 de setembre, la preocupació que
teníem era de tots, no sabíem el que podria passar, el que
s’havia previst no va ser i va canviar la circumstància en
setmanes i aquesta comunitat educativa es va haver d’adaptar.

Nosaltres, Sra. Riera, li demanaríem votació separada
perquè pensam que sempre hi ha alguna cosa que es pot
aprofitar d’una proposició no de llei.

Per exemple, nosaltres pensam que al primer punt..., és
veritat que hores d’ara les mesures que s’han pres, i gràcies i
estic amb vostè amb el gran esforç que han fet pares, que han
fet alumnes..., l’altre dia ens comentaven d’un centre educatiu
de Pollença -i permeti’m que els conti l’anècdota perquè em va
semblar meravellosa- que el director espera els infants amb la
botella de gel hidroalcòholic, i el nin... hi va haver un nin que
diu: “¿dónde está el hombre del gel?”, li va dir, perquè ja li
diuen el hombre del gel perquè és aquell home que posa gel a
tothom. 

És a dir, que ens adaptat, com a societat ens hem adaptat,
els infants són els primers que ho han fet, igualment els
professors, el personal no docent. Estam d’acord que això és
així i hem de reconèixer també que aquestes mesures, almanco
de moment, jo no vull dir que més endavant no pugui anar a
pitjor i esper que no, però crec que les mesures s’han pres bé i
ens hi hem adaptat tots, com deia, inclosos els infants.

Per tant, pensam que els primer i segon punts no són
necessaris en aquests moments i també són poc viables,
almanco a la nostra comunitat, jo no sé el que fan en Suiza i tot
això que deia el Sr. Campos, o ho sé, però no em vull
comparar. Per tant, “tests salivares de control epidemiológico
a todo el alumnado balear de forma urgente, en el plazo
máximo de quince días”, ho comprenc a dia 14 de setembre, ho
puc comprendre quan era la situació la que era, però en aquests
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moments nosaltres no ho veiem, en aquests dos punts, si
acceptàs la votació separada, ens hi abstendríem.

I al tercer punt, li plantejaria una esmena in voce, on diu
“insta el Govern de les Illes a subministrar material sanitari de
protecció suficient per a tot el personal educatiu i l’alumnat” jo
afegiria “que ho necessiti”, és a dir, que ho necessiti, perquè no
sempre... no ho necessiten tots i no hi ha mascaretes i material
per a tots. Demanaria aquesta esmena, pensam que sobretot és
més realista i més factible.

I al quart punt votaríem que sí, totalment d’acord que el
Govern de les Illes reti compte de les actuacions de forma
periòdica a les reunions i sessions mensual de control
parlamentari.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, des del nostre grup parlamentari
ja li avançam també que votarem en contra d’aquesta
proposició.

Trobam, com diversos grups que ho han dit, que està
descontextualitzada i que està contextualitzada en un temps en
què el mateix partit que la presentava va fer una anàlisi d’aquell
moment que va ser errònia i que veiem que encara avui, en el
mes de novembre, encara el mantenen amb aquesta proposició
que, bé, així i tot està registrada al mes de setembre.

I com ha explicat la Sra. Riera en aquell moment era l’inici
de curs, el Partit Popular presagiava un inici de curs caòtic i es
plantejaven fins i tot no iniciar el curs escolar. El temps ha
demostrat que no ha estat així i que els centres educatius són
segurs, l’escola ha estat i és segura del coronavirus i ho és
gràcies al comportament dels docents i de l’alumnat i de
l’esforç de tota la comunitat educativa.

La proposta, veiem, també demana bé, pensam que combina
una part més tècnica amb una altra més política, ja que demana
les PCR de tot el personal docent i no docent. I hem de
recordar que una prova PCR és una prova diagnòstica i que es
fa amb criteris científics, depenent entenc jo, segons els
símptomes, els riscos, etc., però que, en tot cas, ve combinada
de criteris suportats per la ciència.

Al marge d’aquesta anàlisi prèvia errònia que deia, abans
citava que la proposta va en consonància amb el debat que
tenim avui de posar en context de l’actualitat que tenim. I
l’actualitat ens diu, també per fer possible les propostes
polítiques, és que els protocols han funcionat i que els
protocols són correctes i també són necessaris, i exigeixen que
els contagis són en sintonia amb la tendència exterior i ho fan
per davall de les dades generals. En gran mesura els casos s’han
produït, o han estat aïllats i que l’origen dels focus no es
produeixen en els centres i no tenen una transmissió

comunitària a l’escola. I aquesta part de les dades no són
nostres, són les dades, són la realitat del que està passant.

Per açò, deia que els protocols funcionen i permeten que els
centres mantenguin l’activitat el més normal possible dins la
pandèmia general que tenim en moments tan complicats com
els que tenim ara. Així i tot també s’han posat mesures
addicionals, s’ha fet un esforç en mesures de prevenció, s’han
incrementant les mesures de ventilació de les aules, s’han
proporcionat 2,5 milions d’euros en equips de protecció i de gel
hidroalcohòlic, també s’han invertit 1,2 milions d’euros en
mesuradors de CO2 i amb filtres HEPA, Sero COVID que ha
estat una eina que ha permès donar una resposta adequada i
efectiva, en els casos que hagin pogut sortir i també tenim
l’info COVID pediàtric. Com saben, també s’han posat més
mestres, s’han posat més substitucions exprés per cobrir les
baixes.

Bé, per acabar, també recordar que com sap el grup
proposant, els centres ja ofereixen també mascaretes a
l’alumnat que en necessiti. I bé, per tant, veiem que aquesta
proposta la votarem en contra perquè pensam que la prevenció
i els protocols funcionen, les escoles són segures i aprovar
aquesta proposició no va en consonància amb la realitat que
tenim als centres.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant per un temps de cinc minuts, la Sra. Riera, i si
accepta l’esmena in voce del Grup Pi al tercer punt.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni Sra. Presidenta, que no l’he entesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

I si pot dir també si accepta l’esmena in voce presentada pel
Grup El Pi.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Ah, és clar, gràcies. Gràcies Sra. Presidenta. Bé, des del
Grup Parlamentari Popular en primer lloc volem donar les
gràcies als grups que donaran suport a la nostra iniciativa. I
lamentar que hi hagi grups que no donin suport i consideram
molt agosarat que els partits que donen suport al Govern, a dia
26 de novembre, avui, diguin que aquesta iniciativa està
totalment desfasada, que la situació va molt bé, quan és una
iniciativa totalment vigent, quan el virus és aquí, quan no ha
passat, com va intentar dir la Sra. Armengol en el darrer debat
de la comunitat, quan cada dia hi ha un degoteig de casos, cada
setmana hi ha mesures noves, com per exemple limitacions
horàries, intervencions de residències o altres mesures
adoptades pel seu Govern de cara a les festes de Nadal.

Que sí és vera que els centres educatius tenen la incidència
baixa, i això jo ho he dit a la meva primera intervenció?
Precisament per això s’ha de saber en quina situació es troben,
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ja que la tenim baixa, acabem de controlar i veure en quina
situació es troben. O esperarem a veure en quina situació es
troben el mes de gener, quan hi hagi el virus de la grip i quan
la situació es desbordi i es comencin a plantejar altres mesures
més dràstiques? Llavors ens posarem a fer, o seran necessaris
els tests? No, perdonin, els tests són necessaris a principis de
curs, eren necessaris, i ara tornen necessaris davant les festes de
Nadal, per saber en quina situació ens trobam abans dels mesos
de fred de l’hivern.

També ens sembla anecdòtic que diguin que no es fan tests
ràpids i massius perquè no es pot. No, perdonin, diguin que no
saben, o que no poden, o que no volen, però no que no es pot,
o que no tenen recursos, perquè tenen saturat el sistema sanitari
i el tenen saturat i esgotat, com diuen els propis professionals
aquí a Balears, perquè a altres comunitats sí que ho han fet a
principi de curs i sí que ho fan ara per barriades, determinats
col·legis de les zones saturades fan proves ràpides a tothom i
fan tests PCR a tothom. I ho han fet altres comunitats a principi
de curs i ho han promès a altres comunitats. O sigui, no diguin
que no es pot, diguin que la seva comunitat o els seus dirigents
no en saben, no saben gestionar situacions difícils i els
desborda, o no tenen recursos per fer-ho.

Per altra banda, en relació amb la proporció de recursos,
mirin, m’alegra que hi hagi escoles que tenguin el “hombre del
gel”, però hi ha escoles que no tenen el “hombre del gel”. Ahir
horabaixa, jo sé de centres educatius que varen enviar a pares
i mares demanant als nins que els omplissin les botelletes de gel
que n’hi havia que les duen ja acabades i que no tenien gel per
fer-se les mans netes. Vull dir que tenen qualque botelleta de
gel i l’ha d’estotjar per a aquells casos més urgents. Als nins els
fan dur la seva botelleta de gel dins motxilla i els diuen que si
se’ls espenya la mascareta, n’hi donaran una, però el segon o
tercer dia li cobraran als pares. I això no m’ho han de contar a
mi, perquè els puc dir de bon de veres que passa així.

I en relació, per exemple, a altres recursos, també s’envien
cartes als nins dient que venguin amb roba abrigada, amb
polars, perquè han de tenir les finestres obertes i no tenen
equips de ventilació. Vull dir, no em diguin que tenen recursos,
no em diguin que donen resposta als equips directius i als
centres, en funció de la situació que ells, de la situació, de la
valentia i de la responsabilitat que ells han assumit, perquè no
és vera.

Vostès poden continuar escoltant els experts, que no sé
quins experts diuen que escolten, deuen ser els invisibles que
té el doctor Simón, perquè els experts professionals el que han
dit, per exemple a l’Organització Mundial de la Salut és “tests,
tests i tests”. I el que ha dit a Balears la Sra. Armengol és “3
emes”, mascaretes, i per tenir mascaretes i mans netes hem de
proporcionar recursos a les escoles. I no ens diguin que tothom
ha complit les mesures, no entrem en aquest debat, perquè n’hi
ha molts que haurien de donar exemple i no han complit les
mesures. Els que sí han donat exemple han estat els nins i els
professors.

Nosaltres lamentam que s’estimin més fer de comparsa del
Govern, que aportar coses positives per impulsar l’acció del
Govern, que realment és la funció dels diputats, controlar el
Govern i aportar coses positives. I només els vull recordar que

si pensen que aquesta legislatura han de passar fent de
comparsa, jo, sincerament, crec que el Govern ja té suficients
assessors perquè els facin de comparsa i que els diputats
hauríem de fer la nostra feina, que és representar a la gent que
ens ha votat i dur endavant iniciatives que poden ser positives
i aportar coses en positiu. I a més ho hem fet amb un tarannà,
crec que prou positiu, dient que la situació no era dolenta. El
Sr. Mas no troba mai el tarannà positiu, idò m’agradaria veure
qualque iniciativa seva positiva qualque dia i tal vegada
valoraríem també el tarannà de les seves.

Finalment, nosaltres pensam això, que ens hauríem
merescut com a societat tenir aquest suport. Acceptarem
evidentment votació separada, per si algun dels punts pot sortir
endavant i agraïm la bona voluntat i la intencionalitat de tots els
grups que li donaran suport. I allò que no podem acceptar Sra.
Pons, me sap greu, perquè sé cert que la seva intenció és bona,
però no podem acceptar l’esmena in voce, perquè distorsiona
el sentit real de la iniciativa, que és que es proporcioni a tots els
centres, no als que ho necessiten, és que ho necessiten tots.
Com deia, és una situació de seguretat pública i s’ha d’assumir
des de la responsabilitat pública. Tots els nins duen mascareta,
però no sabem en quina condició la duen a escola. Tots els nins
duen el potet de gel, però la meitat duen el potet de gel mateix
des de fa 3 mesos, des de principi de curs. És així, i és clar, tots
la necessiten, no és que ho necessitin un parell, si n’hi ha
abastament i en sobren millor, que en sobrin, però hem de
proporcionar a tots els centres i a tots els nins.

I aquesta era la intenció, no la voluntat de desbordar de
despesa a la conselleria, ni molt manco, sinó d’oferir aquells
recursos als centres que crec que de la forma com es deixen la
pell durant aquest curs, es mereixen aquesta mínima atenció per
part del Govern, que tampoc no suposa una gran despesa
pressupostària per a la Conselleria d’Educació, que té un
pressupost superior a 1.000 milions d’euros.

Gràcies, Sra. Presidenta i perdoni si m’he passat de temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 14226/20 punt per punt.

Votarem el primer punt.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, queda rebutjat. Passam a votar el segon punt.

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI.

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA.

Doncs, aquest segon punt queda rebutjat.

Ara passam a votar el tercer punt. 

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI.

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha un empat. Passem a una segona votació del tercer
punt. 

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI.

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aturem un minut abans de la tercera votació o...?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni, Sra. Presidenta, si podem fer una tercera
votació?... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem aturar un minut?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Per a mi sí, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Per favor, podem fer la tercera votació, si no li sap greu.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passem a la tercera votació.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. La votació se sotmetrà a votació del plenari
d’acord amb l’article 101 del Reglament perquè hi ha hagut un
empat també d’aquest punt.

Doncs ara passem a votar el quart punt. 
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Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions cap. Doncs, hi ha un empat, passem també a
una segona votació.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passem a una tercera votació.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Doncs, la votació d’aquest punt també se sotmetrà
a la sessió del plenari, d’acord amb l’article 101 del Reglament. 

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

Abans d’acabar volia donar la benvinguda als diputats que
han participat avui presencialment i als que han participat per
videoconferència aquestes darreres comissions. Bona tarda.
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