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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen

substitucions?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, Patrícia Font substitueix Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passarem al primer punt de l’ordre del dia d’avui

que consisteix en l’adopció d’acord respecte els  escrits RGE

núm. 1963 i 1762/21. 

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.

1963/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Pode mos  i MÉS per Mallorca, de sol·licitud de

compareixença del director general de Planificació, Ordenació

i Centres de la Conselleria d’Educació i Formació

Professional, per informar sobre la situació, desenvolupament

i e xe cució del Pla d’Infraestructures Educatives de les Illes

Balears.

Començarem per l’escrit RGE núm. 1963/21, presentat pels

Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i M ÉS p er

Mallorca, de sol·licitud de compareixença del director general

de P lanificació, Ordenació i Centres de la Conselleria

d’Educació i Formació Professional, p er tal d’informar sobre la

situació, desenvolupament i execució del Pla d’infraes tructures

educatives de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

Socialista t é la p araula el Sr. Casanova, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Deu minuts, carai, què generós està!

EL SR. PRESIDENT:

De cinc minuts.

(Remor de veus)

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

És per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, no faré ús dels deu minuts. Simplement nosaltres

hem port at aquesta sol·licitud de compareixença aquí perquè

des que es va fer el Pla d’infraestructures, ja ha vingut el

director general d’Infraestructures, de Planificació i Centres a

aquesta comissió a explicar el P la d’infraes tructures i

consideràvem adient que aquest pla, que és canviant, perquè

es modifica en funció de diferents variables i de diferents

actuacions, s’adapti i també es realitzi.

Per tant, nosaltres des d’aquí el que feim és sol·licitar que

vengui perquè ens  exp liqui en situació està, com es

desenvolup a el p la, etc., és a dir, el que fem és simplement un

seguiment del Pla d’infraestructures que el fem a través  del

director general de Planificació i Centres, que és l’encarregada

de dur a terme aquest Pla d’infraestructures i el seu

desenvolupament al llarg del temps.

Per tant, demanem la seva compareixença per poder tenir

una major i millor informació.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa per part del

Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la p araula la Sra.

Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nosotras no haremos intervención, y a lo hemos propuesto.

Esperamos que se acepte la propuesta por unanimidad. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. I per a la seva defensa per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, pràcticament no faré ús del torn, ho

ha exp licat el portaveu del PSOE i creiem que és important que

el director general comparegui i ens expliqui quina és la

situació, pràcticament som a mit jan legislatura, per tant, fer una

revisió i un repàs  del Pla d’infraestructures és imprescindible,

com dic, a mitjans legislatura tal com està.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. M as . En torn de fixació de posicions, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Des del Part it  Popular hi votarem a favor,

pensam que és ben necessari, imprescindible que vengui el

director general a explicar el Pla d’infraestructures. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la

paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Ciutadans

també donarem suport a aquesta sol·licitud de compareixença.

Ens sembla imprescindible la compareixença del director

general, ateses les mancances en infraestructures dels nostres

centres educatius.

 Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la

paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nuestro voto es favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes

Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores  i senyors diputats. El Pi

votarà a favor també d’aquesta compareixença que ens sembla

molt necessària.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

També votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Entenc que no fa falta, vistes  les valoracions..., idò

queda aprovat per unanimitat recaptar la presència del director

general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria

d’Educació i Formació Professional, per informar sobre la

situació, desenvolupament i execució del P la d’infraestructures

educatives de les Illes Balears.

I.2) Adopci ó d’acord respecte de l’escrit RGE núm.

1762/21, pre sentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del conseller

d’Educació i  Formació Professional, per explicar les línies

d’actuació futures de la nova conselleria.

A continuació passam a l’adopció d’acord respecte l’escrit

RGE núm. 1762/21, presentat pel Grup  Parlamentari El Pi

Proposta de les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença

del conseller d’Educació i Formació Professional, per explicar

les línies d’actuació futures de la nova conselleria.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi

Propost a p er les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un

temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies , Sr. President, senyores i senyors diputats. És obvi

el motiu, o la motivació d’aquesta compareixença del conseller

d’Educació i Formació Professional, s’ha fet una variació

pensam important sobre el contingut i t ambé les tasques que té

el conseller d’Educació. Nosaltres pensam, de fet ens agrada,

que Formació Professional i Educació vagin de la mà, el que

passa és que no sabem ben bé quina és  la feina que es vol fer

a partir d’ara.

Nosaltres creiem que així com parlam tant de fons europeus,

la Formació Professional és el futur i pensam que si vénen fons

cap aquesta comunitat autònoma i de qualque cosa aposta el

Govern de l’Estat o ha d’apostar, és per la Formació

Professional, és a dir, per què els nostres joves que tenen una

situació tan dolenta en aques t s  moments i un futur tan incert,

hauran d’apostar per la Formació Professional i pensam que

s’ha de diversificar, s’ha d’augmentar i s’ha d’incrementar el

tipus d’estudis que s’han de fer en aquest sentit.

Per tant, nosaltres el que volem és com planificarà aquesta

nova etapa que afront a el conseller d’Educació i Formació

Professional i per això hem demanat la compareixença, per saber

exactament quins són els seus plans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies , Sra. Pons. En torn de fixació de posicions pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular donarà

suport a aquesta sol·licitud, com donam sempre suport a les

sol·licituds de què compareguin consellers a explicar la seva

t asca o el seu full de ruta, màxim en aquest cas que el conseller

d’Educació que ja tenia una conselleria únicament destinada a

Educació i Universitat ,  l’havien apartat de les funcions de

Cultura que altres legislatures feia el mateix conseller, estava

concentrat, i ara se li ha deixat  una semiconselleria, perquè li ha

llevat tota la part d’Universitat, no sabem si és en la mat eixa

línia que s’ha fet a Madrid amb la Sra. Celaá i el Sr. Castells de

Podemos, si la intenció és separar Educació i Universitat.

En t ot  cas , pensam que és necessari que vengui a explicar

com pensa impulsar la part de formació i educació obligatòria i

també sobretot la part de Formació Professional que està prou

abandonada a dia d’avui. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos

té la paraula la Sra. Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Daremos apoyo a la solicitud. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la

Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Donarem suport des del Grup

Parlamentari Ciutadans a aquesta proposta d’El Pi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

També donarem suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la

paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros apoy amos  la solicitud de

comparecencia.

EL SR. PRESIDENT

D’acord. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

I pel Grup Parlament ari Socialista té la paraula el Sr.

Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Nosaltres també donarem suport  a la proposta, pensam que

el conseller ha de venir a explicar les noves línies i no tenim cap

inconvenient. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vista la unanimitat una altra vegada, podem donar per

acordat recaptar la presència del conseller d’Educació i

Formació Profess ional, per explicar les línies d’actuació futures

de la nova conselleria.

Passarem al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que

consis t eix en el debat de proposicions no de llei RGE núm.

14415 i 14767/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 14415/20, presentada

pels Grups Parlamentari s  Socialista, Unidas Podemos i MÉS

per Mallorca, relativa a voluntariat als centres educatius.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.

14415/20 dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos

i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat dels centres

educatius. Per a la seva defensa per part del Grup Parlament ari

Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Molt es  gràcies, president. Bé, nosaltres avui portem

aquesta iniciativa, que la vam presentar el mes de setembre,

quan començava el curs, després dels canvis organitzatius que

hi va haver, a la necessitat  d’adaptar-los a una circumstància

específica de la pandèmia i això va obligar a reorganitzar tots els

processos que es donaven des dels centres, tot es  les activitats

de com fer-ho, és a dir, com entrar, com sortir, etc.

Quan aquesta situació es genera es veu la necessitat també

des de l’inici de la p andèmia jo crec que es va posar de manifest

la necessitat de col·laborar entre les diferents administracions

i la societat civil. Jo crec que si una cosa ens ha posat damunt

la taula aquesta pandèmia és que la col·laboració, el voluntariat

és una eina per tirar endavant tothom i fer-ho de la millor

manera possible.

Als  centres educatius també va arribar el moment i quan

comença el curs  t ambé es va haver de modificar les maneres

d’entrar, les maneres  de sortir i tot això generava canvis no sols

dintre dels centres sinó t ambé als voltants dels centres

educatius, és a dir, la manera d’entrar i de sortir podia generar

situacions complexes.

Normalment les entrades i sortides de centres estan ateses

per la Policia Local que organitza la mobilitat, organitza

l’arribada de pares, la sortida de nins, l’entrada, et c. El que

passa és que sí que és cert que amb la pandèmia es va

multiplicar la feina d’entrada i sortida perquè s’havien de

complir els protocols, distanciaments, etc.

Per una altra banda, també és cert que les APIMA, les

associacions de mares i pares fan un paper dint re dels centres

molt important en l’organització d’activitats, en l’organització

d’esdeveniments , d’activitats extraescolars, etc., i són una eina

que desenvolupa el voluntariat dintre dels centres que és el

voluntariat que podríem considerar de caràcter educatiu.

Per tant, nosaltres vam plantejar aquesta PNL que el que

intenta és suplir aquesta necessitat esdevinguda per la crisi

COVID amb la participació de voluntaris. Sí que és  cert que no

sols han de ser voluntaris  de les APIMA sinó també voluntaris

de Protecció Civil perquè Protecció Civil també cada municipi

t é els seus membres de Protecció Civil i estan molt avesat s  a
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organitzar trànsit, a controlar la protecció de la gent en

esdeveniments, etc. Per tant ho consideràvem adient. 

Per tant -i amb això acabo- vam plantejar aquesta iniciativa

que és instar a augmentar la col·laboració entre les diferents

AMIPA, la Protecció Civil, l’Administració per fer els centres

educatius segurs i els seus voltants també, és a dir facilitar

primer, d’una banda, la mobilitat al voltant dels centres

educatius i per una alt ra banda augmentar la seguretat de tots

els alumnes i per tant hem presentat aquesta proposició no de

llei per poder ajudar a millorar la seguretat en aques t moment

que s’ha demostrat que els centres educatius són entorns

segurs, p erò consideram que incentivar i motivar la participació

del voluntariat, del voluntariat educatiu, és  molt  important

p erquè el voluntariat és una eina més d’aquesta societat per

poder millorar tothom. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa, per part del

Grup Parlamentari Podemos té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, pres idente. Bueno, en esta PNL nos referimos

también a que las administraciones locales  -y es importante

resaltarlo- tienen que cuidar a los cuerpos oficiales del

voluntariado p ara que tengan los materiales necesarios para

que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones y

que los result ados  además sean extensibles a toda la

comunidad. Queremos servicio de voluntariado, queremos que

tengan los materiales, que se faciliten y que se amplíen y se

actualicen constantemente los medios de coordinación entre

las entidades de voluntariado y  las administraciones para que

sus actuaciones sean eficientes y beneficiosas. 

A partir de aquí consideramos que, es  verdad que el

voluntariado de ayuda es tá muy bien, pero que no se puede

caer en la tramp a de suplir esos huecos de donde la

adminis t ración no llega porque lo cierto es que la

administración y el Estado deben ser el principal sustento de

ayudas y soluciones para la gente, y solo allí donde no pueda

llegar el Estado pues está bien que el voluntariado nos traiga

solidaridad y nos haga más empáticos y al fin y al cabo el

servicio a la comunidad va a ser siempre muy poderoso.

Pero, sin embargo, también queremos, bueno, hacer

hincapié en que la solución a esta crisis vendrá de las políticas

p úblicas que puedan hacerse pero también de los cambios  que

seamos capaces de hacer como sociedad, si sabemos girar el

rumbo de la individualidad a la colaboración, la

comp lementación, la solidaridad, entonces esos cambios que

puedan llegar serán mucho más beneficiosos y mucho más

profundos.

Y queremos resaltar también el papel important e de la

organiz ación de la sociedad en la ayuda a escolares en este

caso, pero también la organización vecinal, la organización

barrial, es un síntoma s iempre de una democracia fuerte y que

si no es fuerte lo será porque va a tener encima s iemp re una

sociedad civil crítica y organizada. En este caso nosotras

hemos  ap os t ado desde siempre por el foment o del

voluntariado, el voluntariado que debe tener siempre las

herramientas oportunas, coordinarse con las administraciones

y en ese sentido hemos presentado esta PNL. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Per a la seva defensa, per part del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies, president. S’ha dit pràcticament tot. Jo l’únic

que volia dir és que hem de  cont ext ualitzar la proposta, és del

mes de setembre, p er tant, iniciàvem un curs incert, iniciàvem

un curs on encara no s’havia normalitzat la pandèmia -per dir-

ho de qualque manera-, és a dir, a dia d’avui és cert que p er

ventura per exemple les ent rades i les sortides dels centres

educatius no són t an caòtiques com ho podien ser a principi de

curs d’enguany perquè la gent..., hi havia moltes incerteses. Hi

havia moltes incerteses.

De totes maneres també és cert que les entrades  i les

sortides dels centres educatius sempre han est at un maldecap,

han estat un maldecap per a les famílies, per als equips directius

i per als ajuntaments. S’ha anat resolent la cosa fent  diverses

iniciat ives, els ajuntaments amb això sempre són molt

imaginatius i tiren endavant diverses iniciatives, però és cert

que també la col·laboració és bo que el voluntariat s’impliqui,

s’impliqui en el dia a dia del municipi ja sigui en els  cent res

educatius sigui allà on sigui, i ho han de fer formats  i amb

recursos, i un poc aquesta és la idea d’aquesta proposta i la

contextualització.

Creiem que, ja que hi ha voluntaris que volen aportar i que

volen col·laborar i que volen fer per al bé de la comunitat, s’ha

de fer d’una forma ordenada, com deia, formada i amb recursos. 

Res més. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, per al Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular en general

sempre vota a favor de qualsevol iniciativa que pugui suposar

una millora de la qualitat educativa directament  a la part

formativa o a la part complementària. 

No obstant volia fer tres  consideracions. En primer lloc, com

deia el Sr. Mas, és una iniciativa del mes de setembre, ell diu

que la situació inicial era caòtica, supòs que si no l’han retirada
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és perquè cont inua essent caòtica perquè si s’hagués arreglat

-com mil vegades ells coment en de les iniciatives que presenta

el Part it  Popular quan han passat dos o tres mesos-, si

s’hagués arreglat aquesta situació l’haguessin retirada per

coherència, p er la qual cosa, si no l’han retirada supòs que la

s ituació continua essent caòtica. Parlen d’aglomeracions ,

d’embussos deu ser una situació prou difícil pel que veig a

l’entrada de l’escola.

Ens estranya, no obstant, que amb totes les compareixences

que ha fet el conseller, de fet  l’alt re dia havia dit que havia fet

quatre o cinc compareixences , no li hagin demanat mai per

aquesta s ituació si la consideraven tan transcendental i tràgica

per les entrades i les sortides de les escoles. 

Per altra banda, també una deliberació seria que aquesta

iniciativa és la prova més constatable que el Govern no ha

establert protocols de seguretat , no ha gestionat el trànsit de

forma fluïda, supòs que es refereixen a Palma, no?, que és la

capital, la ciutat més gran a on hi ha potser les zones de

col·legis amb més embussos, no es deuen referir t al volta a

Algaida, Montuïri..., supòs que no deuen tenir aquesta situació

caòtica al voltant dels CEIP. 

I després una altra consideració que volia fer és que també

és una prova constatable que els voluntaris  de Protecció Civil

no es t an t an ben dotats com es vol fer creure cada vegada que

el Partit Popular du una iniciativa a la Comissió d’Assumptes

Institucionals perquè es millori la formació, es millori la dotació,

es millori l’atenció fins i tot, o es facin reunions, que fins  i tot

se’ns ha rebutjat que es fes una reunió mensual, com es feia

quan governava el Partit  Popular, amb els caps d’agrupació de

voluntaris de Protecció Civil.

Per altra banda, en un altre ordre de coses, sí volia dir que

cadascú ha de fer les  seves competències i les competències de

dirigir el trànsit no corresponen als voluntaris de Protecció

Civil, corresponen als agents que tenen autoritat per dirigir el

t ràns it ,  com és la policia local a la part urbana o la Guàrdia Civil

i la Policia Nacional a la part de carret eres, per la qual cosa no

consideram que realment descarregar la funció que hauria

d’exercir la policia local, dirigida pels ajuntaments, o el Govern,

en la seva funció de coordinació, que per això hi ha una

Comissió de coordinació de policies locals que hauria de dur

endavant la consellera corresponent en matèria d’emergències,

no sabem si tampoc l’està reunint, com tampoc no reuneix les

agrupacions de Protecció Civil, si no s’ha fet aquesta

coordinació és  aquí on hi ha la deixadesa i és aquí on s’ha

d’insistir que es faci la coordinació i es resolgui aquesta

situació caòtica d’aglomeracions i de dificult ats que tenen els

ajuntaments, que crec que bàsicament es refereixen a Palma,

com he dit abans, a l’entrada i sortida de les escoles.

Com he dit abans, nosaltres no votam..., solem votar a favor

de les iniciatives que puguin millorar l’educació, en aquest cas,

com que t enim t ots aquests dubtes, totes  aquest es

observacions que els hem plantejat ,  a no ser que vostès les

resolguin en el torn de rèplica, nosaltres ens hi abstendrem.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la

paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, p resident. Nosaltres, des del Grup Parlamentari

Ciutadans sí que donam suport a aquesta proposta. Estam

d’acord amb les mancances que hi ha t ant de la policia local i

amb els recursos del voluntariat de Protecció Civil, i ho hem

posat de manifest a aquesta comissió i sobretot a Assumptes

Ins t it ucionals  moltes vegades, però creiem que aquesta

proposta que es fa quant a implementar mesures que millorin i

facilitin l’accessibilitat, la mobilitat, la fluïdesa a l’àmbit..., a

l’entrada i sortida dels centres educatius, no podem estar més

d’acord amb la necessitat que hi ha, posa que es coordinarà

amb les diferents  administracions i es col·laborarà amb els

consells  insulars i els ajuntaments i el Govern per facilitar

aquesta implementació.

Per tant, donam suport a aquesta figura que creiem que seria

important. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros estamos de acuerdo

siempre en favorecer el voluntariado, sobre todo s i t iene que

ver con aspectos educativos y sobre todo en esta situación

que vivimos, pero es que nos llama la atención, sobre t odo,

cuando se habla en el punto 2 de los diferentes ámbitos del

voluntariado, se habla de Prot ección Civil,  cuando,

precisamente, los partidos  que presentan esta proposición no

de ley , que son los partidos de gobierno, del Gobierno balear,

tienen absolutamente abandonados a los miembros voluntarios

de la Protección Civil, hace meses  que no se reúnen con los

jefes de Protección Civil, ni t an s iquiera via on line, y ahora les

piden que vayan a encargarse de los protocolos de seguridad

y de la fluidez circulatoria en torno a los centros educativos,

algo que, por cierto, sólo puede hacer la policía.

La verdad es que ustedes son bastante propensos a

intentar, ya lo han hecho en varias ocasiones, dar funciones a

Protección Civil que no les corresponden, ya lo hicieron el

pasado mes de octubre cuando, desde el Gobierno balear,

surgió una instrucción para que vigilara Protección Civil las

plazas y las calles para que no se hicieran botellones, algo que

Protección Civil no puede hacer. Pero esto lo hicieron ustedes,

con lo cual después tuvieron que retirarlo.

Entonces, recomiendo que antes de hacer estas propuestas

primero infórmense de cómo está Protección Civil, cómo están

sus  volunt arios , que, insist o, es t án absolut ament e

abandonados, hablen con ellos, y después  hagan estas

propuestas, porque esto es una prop osición de septiembre,
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pero estos mismos p roblemas se siguen dando a día de hoy, y

lo que podrían hacer es dotar de más medios a quien tiene las

competencias, que en este caso sería la policía.

Así que nosotros no votaremos a favor de esta proposición

no de ley. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Crec

que sí, estic d’acord amb algunes de les manifestacions que

s’han fet aquí avui horabaixa, em sembla que hi ha una certa

confusió en aquesta proposta i, si no és que se’ns ho expliqui

molt bé, nosaltres no hi podrem votar a favor.

I m’explicaré: garant ir la fluïdesa del trànsit al voltant dels

centres escolars els serà sempre una màxima a complir en termes

de seguretat municip al,  tant si hi ha COVID com si no hi ha

COVID. Trobam que els acords 1 i 2 es centren majoritàriament

en la participació dels voluntaris per garantir la fluïdesa del

trànsit i la mobilitat en vehicle, que, segons el nostre parer, no

suposa en l’actual situació cap risc afegit per la COVID, és  a

dir, quan van en cotxe si de cas hi ha embussos, però no hi ha

perill que es  contagiïn més o manco perquè estan dins dels

vehicles i aquest s  embussos de trànsit ha de ser la policia local

qui els reguli. És a dir que p ensam, des del nostre punt de vista,

que aquesta proposició no de llei té una errada de base. 

Trobam que el focus s’hauria d’haver fixat just a les portes

dels centres, que és on es produeixen les aglomeracions de

persones físiques, alumnes, p ares  i mares, és on és important

que es mantenguin les mesures de seguretat establertes per la

COVID, com és garantir les distàncies de seguretat i on es

necessitaria si de cas la intervenció de la policia local o els

voluntaris, per tal de controlar el compliment de la normativa

aplicable a les  entrades i sortides, que ara, per mor de la

pandèmia o del virus, es fan de manera esglaonada.

El que hem de fer, pensam, és augment ar les  plantilles de les

policies locals, com vàrem demanar, per cert, a la nostra

proposició no de llei on ins t àvem la creació d’un cos de policia

de suport operatiu, igual que existia la policia turística, que tots

recordaran, i que va funcionar tan bé. Nosaltres parlàvem

d’aquesta policia COVID o d’aquesta policia de suport operatiu

que va ser aprovada només en el seu punt 4, i que es varen

rebutjar la resta, de 17 de febrer d’enguany.

Per tant, estic d’acord que la iniciativa és del mes de

setembre i que a hores d’ara no acabam d’entendre per què no

l’han retirada.

Nosaltres dèiem que volíem aquesta policia de sup ort

operatiu, que el Parlament instàs el Govern a crear un borsí de

policies locals; també que el Parlament instàs el Govern a

assumir en tot o en part el cos d’aquests policies de suport

operatiu; i el quart punt deia que el Parlament de les  Illes insta

el Govern perquè la Conselleria d’Administracions Públiques i

Modernització programi de forma immediata els cursos de

formació de policia local que siguin necessaris.

Se’ns va aprovar el p unt quart, però nosaltres pensam que

aquí hi ha la solució s i de cas. Que no es pugui?, no es pot, ara,

carregar sobre Protecció Civil que s’encarreguin de dirigir el

trànsit, francament, no ho veiem.

Per tant, nosaltres, si no ens convencen a la rèplica, també

ens abstendrem.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. He de dir que també tenc una mica de

dubtes, tot i que, tot i que és com sempre, la p andèmia ens ha

posat de manifest totes les mancances, ho dic des de fa molts

mesos. Açò també respon al model de ciutat i de mobilitat, no

som ciutats, no tenim ciutats que siguin amables amb els

infants i amb els joves ni amb la gent gran, i com que no tenim

ciutats que estiguin dissenyades de manera amable p er a

aquests infants i aquest joves, ens trobam després que ens

arriba una situació com l’actual i hem de córrer, hem de córrer

perquè no ho podem gestionar.

També he de dir que a mi també m’ha sorp rès  veure la data

de la proposta i que encara fos aquí, certament. 

Com que tampoc no estic gaire segura, també agrairé sentir

les rèpliques per a potser acabar de convèncer-me sobre quin

vot  he de fer, si cap a l’abstenció o cap al sí, estic basculant

entre aquestes dues coses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Tenen la paraula per contradiccions  els

grups proposants per un temps de cinc minuts. Pel Grup

Parlamentari Socialista el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ.

Moltes gràcies. Bé, a mi em sorprèn com es capgira una

proposta que teòricament  és  una proposta en positiu, molt en

positiu, es capgira, uns parlen de caos , de no sé què, falta de

mitjans. 

Han parlat de Protecció Civil, han parlat de p olicia, perdoni,

la proposta, si la llegeixen, parla de voluntariat, el cos de la

proposta parla de voluntariat. Crec que aquí, i ho he dit abans,

una part important del voluntariat , i en el cos de la proposta

se’n parla, són les AMIPA, crec que les associacions de mares

i pares són un element clau en la dinamització de centres, en fer

activitats als centres, participen en l’organització d’act ivitats,

etc.
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Aquesta, ho torn a dir,  el Sr. Mas ho ha explicat, aquesta

PNL es presenta el setembre perquè, malgrat tot... sí que és

veritat que es varen complicar les entrades i sortides. Per què?

Perquè abans normalment entraven i sortien per una porta,

molts de cent res  han començat a entrar i sortir per dues o tres

portes, en funció de les que tenguessin, per facilitar l’accés, la

separació, etc.

Nosaltres hem posat ,  i a la proposta hi és, en el punt 1 de la

proposta el primer que fem és la implementació de mesures per

facilitar la mobilitat, la fluïdesa del trànsit i tal, que per això

parlem dels ajunt ament s  i dels  consells i de totes

administracions que són les que han d’imp lementar aquestes

mesures, després ja passem a la part de voluntarietat.

Sí que és cert  que la competència en direcció de trànsit i de

mobilitat la tenen els ajuntaments, la tenen els policies, és  cert,

però també és cert que moltes vegades hi ha molta gent que

s’arramba a les entrades i sort ides , i si no falta veure qualsevol

entrada i sort ida de qualsevol escola o qualsevol institut, no

ara, durant molt de temps, jo ho torn dir, jo som docent i sé com

s’entra i se surt... a la sortida de... sobretot de centres de

secundària hi ha situacions que poden resultar perilloses.

Per què no l’hem retirada? No l’hem retirada p recisament per

això, perquè volem: u, mantenir..., suplir les mancances i

mantenir la seguretat, i dos, crec que això és imp ort ant, donar

la importància que té a la feina del voluntarietat de les AMIPA.

Crec que aquesta PNL no anava de Prot ecció Civil, no anava de

p olicia local, sinó que anava d’AMIPA i de la feina del

voluntariat de les AMIPA, posar en valor la feina del

voluntariat de les AMIPA i la col·laboració de les AMIPA dins

dels centres , crec que aquesta és la base de la proposta, el que

passa és que es va contextualitzar.

I sí que és cert que vam cons iderar adient que Protecció

Civil, ja que moltes vegades quan s’organitza qualsevol

esdeveniment Protecció Civil participa moltes vegades, no

dirigint el trànsit, però sí col·laborant perquè la fluïdesa sigui

més fàcil, et c. Per tant, vam considerar adient afegir també el

principal cost de voluntarietat de les Illes que és Protecció

Civil.

Per tant, ho tornem a dir i amb això acab, aquesta PNL es

present a el mes de setembre, però aquesta iniciativa intenta

posar en valor el pap er del voluntariat de les AMIPA i de la

societat civil en general i que durant la pandèmia -i ho ha dit la

Sra. Font- s’ha posat de manifest davant  les mancances la

necessitat del voluntariat, del voluntariat en tots els aspectes . 

Per tant, considerem adient, i per això ho hem mantingut,

perquè és també una manera d’engrescar els pares i mares a

col·laborar amb les AMIPA en les activitats dels centres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari Unidas

Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que ha

comentado muy  en concreto la Sra. Font, las ciudades no están

hechas..., no son amables p ara las personas, las ciudades han

estado hechas siempre para el interés de los  coches, no se ha

priorizado en ningún momento a las personas, en eso estamos

de acuerdo creo que la mayoría de los que podemos estar aquí,

la prioridad absoluta ha sido siempre la carretera. Pero en ese

caso, en ese sentido nosotras, como Unidas Podemos, p or

ejemplo, así como supongo que MÉS per Menorca, no ha

tenido mucho que ver en la planificación de las ciudades.

Nunca había existido un partido como Unidas Podemos que

pudiera, pues, afrontar las realidades desde una perspectiva

más amable para las personas poniendo a las personas en el

centro. Pero, sin embargo, la realidad es la que es, se puede ir

estirando hacia el otro lado, de hecho se está haciendo. Sin

embargo, de momento tenemos que convivir con la realidad que

nos hemos encontrado, nos guste más o nos guste menos.

Creo que una iniciativa que vaya a favor del voluntariado es

una iniciativa que siempre va a ser buena, si se refiere sobre

t odo al beneficio de la comunidad, no creo que sea en perjuicio

de nadie, y más cuando estamos refiriéndonos a dotar de

ayudas necesarias precisamente de instrumentos, materiales,

formación... para que ese voluntariado tenga, pueda ejercer su

labor de la manera más eficiente y de la manera más beneficiosa

para la comunidad que pueda haber.

Se han cometido muchos errores, supongo, no siempre han

llegado todos los medios, no siempre la vida es como nos

gustaría, pero hay que afrontar la realidad y hay que afrontar

que el voluntariado siempre va a ser una buena opción de

organización y de ejemplo cívico para todo el mundo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlament ari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Dur una proposició no de llei feta el mes

de setembre amb bona intenció i amb la intenció d’ordenar i

d’arribar a un bon acord i dur aquí un tema que creiem que és

important i que, a més, és neutre perquè afecta tothom, alguns

p artits en mallorquí diríem que s’han aferrat a l’emblanquinat

per poder votar en contra i per poder crit icar, i alguns fins i tot

no hi votaran en contra, però bé, criticam, criticam per criticar,

en lloc d’intentar sumar-se o intentar millorar la proposta si hi

havia opció de millora, que jo crec que sempre hi ha opció de

millora en les propostes.

Per tant, vull agrair als grups que han dit que donarien

suport i entenem que és una proposta feta en p ositiu i per a la

millora de la convivència de totes i tots. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas . Acabat el debat passam a votar la

Proposició no de llei RGE núm. 14415/20.

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 14415/20, relativa a voluntariat als centres educatius.

2) Proposi ci ó no de llei RGE núm. 14767/20, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi Proposta pe r l es Illes Balears,

relativa a una educació inclusiva de qualitat.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les

Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat. Per

a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. A Balears al curs 2019-2020 hi havia

més de 6.400 alumnes amb necessitats especials, la gran

majoria, 5.900, a centres ordinaris on rebien el suport de

professionals  esp ecialistes mentre que mig milenar estava

escolaritzar a centres d’educació especial. 

El suport especialit z at  a les aules de pedagogs terapèutics,

auxiliars tècnics, tècnics en audició i llenguat ge és

imprescindible, supòs que amb això est am tots d’acord, perquè

nins i nines amb necessitats especials puguin anar a centres

docents ordinaris, s’integrin i socialitzin amb normalitat amb la

resta d’alumnes de la classe i també assoleixin aquells reptes

que els diferents cursos marquen a tot l’alumnat.

Necess iten un suport, però això no significa que no siguin

vàlids per p oder arribar a aquesta meta i aprovar i treure amb

nota els diferents cursos que estan al davant.

Els centres docents s’han vis t obligats, per mor de la

pandèmia, a desdoblar classes per disminuir les ràtios i

mantenir així les distàncies de seguretat entre alumnes, però,

davant la manca de docents per fer front a aquestes mesures,

han hagut de reorganitzar el professorat disponible per cobrir

les necessitats del centre, el que ha suposat la reconversió del

professorat de suport  d’alumnes amb necessitats especials en

tutors dels nous grups en molts casos.

Això ha deixat la majoria d’alumnes amb necess it at s

especials que hi ha Balears sense el seu professor de suport.

No diem que siguin tots, però sí que hi ha hagut una reducció

dràstica, diríem que dramàtica, perquè hi ha molts d’infants que

esperen, sobretot en el cas de secundària, perquè a infantil i a

primària no tenen tan de problema, però quan ja arriben a

secundària i fins  i t ot  p er arribar a batxiller ja no arriben a poder

assolir els seus objectius si no tenen aquest suport.

Per tant, nosaltres proposam que el Parlament inst i la

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, que ja ha canviat

el nom, i el Servei d’Inspecció Educativa a revisar i solucionar,

el més aviat possible, les mancances actuals que pateixen els

centres educatius de les illes en matèria d’atenció a la

diversitat. 

També que el Parlament de les Illes insti la conselleria a

dotar adequadament i suficientment els centres docents dels

recursos humans  que siguin necessaris, per al compliment de

les mesures de seguretat imposades per la Conselleria

d’Educació, en coordinació amb la Conselleria de Salut. 

I t ambé que el Parlament de les Illes insti la conselleria a

crear, juntament amb tota la comunitat educativa, un protocol

d’act uació específic que asseguri la cont inuït at  de

l’ensenyament dels alumnes amb necessitats especials, en cas

d’un nou confinament d’aquests menors, en què, per les seves

circumstàncies p ersonals, no sigui possible una atenció a

distància. 

No he de dir el complicat que és que molts est iguin en una

semipresencialitat, que necessiten l’ajuda que necessiten i el

que no pot ser és que esp erin, com ens ha dit qualque mare, a

fer els 18 anys perquè ja t enen cursos perduts a ca seva. És a

dir, als 16 s’ha acabat i tal vegada t reien els cursos i ara ja no

els poden treure de cap manera. Jo crec que això ho hem

d’arreglar, ho hem d’arreglar ja i no hauríem de consentir cap de

nosaltres que això passi, perquè tots al final són un poc els

nostres fills.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Els Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han present at l’esmena

RGE núm. 2486/21. Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres jo crec que des

d’un primer moment hem deixat molt  clar que el nostre model és
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el d’una escola inclusiva, una escola que atén la diversitat i, per

tant, cada alumne ha de tenir el que necess ita perquè és

imp rescindible. Jo crec que això s’ha demostrat per part

d’aquest Govern, que des d’un primer moment ha posat fil a

l’agulla p er at endre la diversitat i atendre la diversitat de la

millor manera possible. També això s ’ha demostrat, la millor

manera possible és afegir personal, això és imprescindible,

s’han augmentat els AT, s’han augmentat les hores d’AT, s’ha

augmentat el personal de PT, AL, EOEP, OE, s’han p osat

orientadors a primària, s ’ha posat (...); és a dir, jo crec que ha

quedat més que demostrada la voluntat del Govern i de la

conselleria, específicament, per fer una atenció adequada i

acurada a l’alumnat, perquè el model és cada alumne té unes

necessitats i, per tant, s’ha d’atendre d’una manera específica

i determinada i amb els recursos que necessiten.

T ambé és  cert que quan va arribar el moment de pandèmia,

es van est ablir els plans de contingència, es va haver de

funcionar d’una manera.

Aquesta PNL, també és cert que està presentada el

set embre, els  tempus parlamentaris  són els  tempus

parlamentaris i, per tant, jo crec que s’han demostrat moltes

coses de llavors ençà, però així i tot consideram que, per una

banda, s’ha posat més  p rofessorat; també hi ha hagut una

reducció de ràtios substancial perquè, per raons de seguretat,

s’ha abaixat el nombre d’alumnes per professor, per tant,

l’atenció individual que fa aquest professor a cada alumne és

major. També és cert que en algun moment ha hagut de canviar-

se l’atenció de PT i AL, que suposo que és al que es refereix

aquesta PNL.

L’atenció a l’alumne jo crec que es  fa en els centres de

manera adient, en funció dels horaris ,  els  espais, etc. De tota

manera nosaltres hem presentat una esmena, que li volia

comentar, perquè consideram que aquest primer punt està

redactat a un moment determinat i p er això hem fet un canvi de

redacció, p er seguir analitzant les situacions que es puguin

donar i establir les mesures adient per a cada cas. Per això li

hem presentat aquesta esmena.

Resp ecte del punt segon, crec que quan es va redactar

també es demanava professors i recursos per al compliment de

les mesures de seguret at  imp osades, jo crec que les mesures de

seguretat estan més  que complides i la prova és que les

escoles, està demostrat, s’han convertit en espais segurs,

aquesta mateixa setmana el conseller oferia dades que així ho

confirmen, per tant, crec que aquest punt ja està superat,

perquè s’han posat els docents, s’han posat els recursos

humans per poder fer una atenció segura.

I respecte del p unt tercer, volia dir, respecte de crear el

protocol, que si partim de la idea que l’atenció a la diversitat és

diversa i que cada alumne necessita unes necessitats

específiques, crec que hem d’est ablir p rot ocols , s’han

d’establir protocols de manera genèrica, que ja estan establert s

en els centres, el conjunt també en el grup de la COVID i de

salut, per poder assegurar aquesta seguretat en els centres i en

l’atenció als alumnes. I després aquests protocols de caràcter

genèric s’han d’individualitzar alumne per alumne dins dels

plans de contingència de cada aula, per poder fer una atenció

acurada, en funció de les necessitats, en funció de les seves

capacitats, de les seves possibilitats i poder atendre el que cal.

Per tant, nosaltres li present aríem l’esmena al punt 1,

esperem que l’accepti, per poder seguir avançant en l’educació

i l’atenció individualitzada dels alumnes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlament ari Unidas

Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, yo creo que el compañero Enric ha t ransmitido muy

bien el sentido de nuestras enmiendas. Nosotras coincidimos

y estamos de acuerdo con la intervención que ha hecho la Sra.

Pons, diciendo el interés de que las personas, los niños y las

niñas con diversidad funcional puedan asistir a centros

ordinarios, para recibir su educación allí, es t amos de acuerdo,

coincidimos en que esa es la verdadera inclusión real, eso es lo

que estamos t rat ando de fomentar desde el Gobierno central,

desde el Gobierno autonómico y eso precisament e es lo que,

con la ley Celaá, se ofrece y se posibilita, que los niños y las

niñas con necesidades  especiales puedan acceder a colegios

ordinarios.

Respecto a las enmiendas que hemos present ado, bueno,

pues lo que ha coment ado nuestro compañero Enric, en el

punto 1 se ha propuesto instar, bueno, realizar primero un

análisis con las posibles situaciones, partiendo de que, aunque

esta iniciativa sea del 24 de septiembre, sigue habiendo

necesidades seguramente que p ueden haberse incrementado

incluso con la pandemia y estamos de acuerdo, p ero hay  que

hacer, creo, creemos, las cosas de una manera ordenada:

primero realizar un análisis con las  posibles situaciones que se

puedan dar y después  establecer herramientas, mecanismos

que solventen esas necesidades y las conviertan en algo real

y en hechos.

Sobre el punto 2 y sobre el punto 3, vamos a votar en

cont ra porque, bueno, esta PNL con toda la buena intención

del mundo y con el contenido apropiado, es verdad que está

presentada el 24 de septiembre del 2020, hacía apenas unos días

que había comenzado el curso y realmente queda un poco fuera

de tiempo ya el punto 2 y  el punto 3, sabiendo además que se

es t án p oniendo t odos  los medios necesarios para el

cumplimiento de las medidas, y así ha quedado demostrado, los

datos, los números, la falta de contagios y demás han

demost rado que las medidas, la coordinación ha sido impecable

entre Sanidad y Educación. 

Y el punto 3, que habla de un nuevo confinamiento, que

esperemos p or el bien psicológico de todo el mundo, que no se

produzca nunca más, o al menos en un par de años.

Así que ya estaría. Gracias, presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlament ari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, un poc en la mateixa línia. Els darrers sis anys hem de

reconèixer -i crec que tots ho hem de reconèixer- s’ha avançat

molt quant als recursos i al personal especialitzat p er a

l’educació inclusiva i de qualitat. I crec que el Govern i sobretot

la Conselleria d’Educació té un full de ruta clar i t é clar quins

són els objectius i cap allà on hem de transitar i anar

augmentant el pressupost per anar augmentant els  recursos en

aquest aspecte.

De fet  la setmana passada es va produir una de les coses

imp ortants que va passar un poc desapercebuda, però per als

professionals del tema va ser molt important, i és que la

Conselleria va assumir la gestió dels ATE, i això va passar la

setmana passada, una reivindicació his t òrica d’aquests

professionals . Per tant això vol dir que la Conselleria va

complint el full de ruta. 

És clar, aquest curs és molt complex, el p rincip i de curs va

ser molt complex, la proposició no de llei és del mes de

set embre, de fet, va ser molt difícil per a tots, per a famílies, per

a educadors, per a equips direct ius , etc., i sobretot va ser

canviant, les  primeres setmanes va ser canviant, però és que tot

és canviant en la situació que ens t robam. Però jo crec que els

problemes que hi pogués haver s’han anat resolent. 

També és cert que una de les coses que influeixen en aquest

aspecte és  la reducció de ràtios; la reducció de ràtios ajuda molt

a l’atenció a aquest tipus d’alumnat, a tot l’alumnat però en

concret a aquest tipus d’alumnat. Per tant, jo crec que l’esmena

està plantejada en aquest sentit, és a dir, s ’han anat resolent els

conflictes i els problemes que hi pogués haver, de fet la

compareixença del conseller la setmana passada en el p lenari va

ser una compareixença d’anàlisi del p rimer trimestre, i la veritat

és que la conclusió que se’n va poder treure és que, a pesar de

l’inici de curs la cosa havia anat molt bé i havia evolucionat

molt bé i s’havia sabut  encaminar el curs en positiu, per tant, en

aquest cas l’esmena va en aquesta línia, és a dir, si encara

queda qualque cosa per resoldre s’ha de resoldre, s’ha de

posar el focus i s’ha d’actuar.

Ara bé, nosaltres entenem que a hores d’ara la situació es tà

prou, prou controlada, prou encaminada i a pesar d’aquelles

primeres dues o tres setmanes a dia d’avui poc marge de millora

hi ha perquè la cosa està prou bé. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions p el Grup

Parlamentari Pop ular t é la paraula la Sra. Riera, per un temps de

cinc minuts. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, president. Bé, el Grup Parlamentari Popular

nosaltres som defensors de la llibertat educativa, del dret dels

pares de triar l’educació que volen per als seus  fills i de

l’especialització de recursos educatius. Ho dic perquè vull fer

unes consideracions prèvies a la introducció de la iniciativa

quan fa referència a la necessitat de fer una inclus ió dels nins

amb necessitats en els centres ordinaris.

Nosalt res donam suport a la plataforma que considera que

inclusiva sí però especial t ambé, precisament perquè apostam

per la igualtat d’oportunitats, perquè aquells que puguin arribar

més alt  hi arribin i perquè aquells que tenen més necessitats les

tenguin de forma individualitzada, com per ventura l’ha traït el

subconscient al Sr. Casanova, que ha parlat d’especialització i

individualització de recursos , precisament per això hi ha nins

que necessiten una atenció especial a un centre especial i hi ha

nins que necessiten o tenen la possibilitat d’una inclusió a un

centre ordinari.

Vull que quedi clara aquesta consideració perquè és un

tema molt, molt important el fet d’int roduir o de posar nins amb

unes dificultats motores, nins  autistes a una aula, no un nin

s inó t al volta tres o quatre nins, pot destorbar no només el seu

aprenentatge, sinó la seva inclusió mateixa a la societat per les

dificultats que pot tenir de relació amb la resta d’alumnes i les

situacions incòmodes que es poden originar i difícils per a ells

i per a les famílies. 

Dit això vull dir que faig aquesta puntualització p erquè en

relació amb el cos de la PNL, amb el cont ingut  del que es

demana hi estam totalment d’acord. Nosaltres, de fet, ja hem

presentat algunes iniciatives en aquesta línia, igual que altres

grup s  també han presentat iniciatives que es dotàs de personal

suficient educatiu i no educatiu, tot el personal que fes falta als

centres precisament en aquest any, perquè era el moment per

ventura més idoni per donar tots aquests recursos  que

reclamava la comunitat educativa.

Els sindicats reclamaven 1.000 milions... -perdó, 1.000

milions-, reclamaven 1.000 docents a l’inici de curs i del que va

dir el conseller en el mes de juny al que va començar al mes de

desembre hi havia una diferència només de 100. És ver que

després es va incrementar a 400 i escaig p erò són totalment

insuficients, perquè per fer els nous grup s  bombolla

d’aproximadament vint alumnes s ’han hagut d’utilitzar -dit de

qualque manera- el personal esp ecialista i els orientadors per

fer nous tutors, perquè no han abastat per fer els nous tutors

dels nous grups. Això a dia d’avui encara és així.

De fet  els  he de dir que a més hi ha centres que, per

exemple, tenen semipresencialitat a segon d’ESO, a tercer

d’ESO i d’alt res no, perquè els centres que t enen

semipresencialitat a segon d’ESO no tenen tutors suficients ni

professors suficients, no és només una manca d’espais. 

Un altre exemp le és que alguns especialistes per exemple de

llengua anglesa fan les classes per videocàmera per poder

atendre un parell de grups a la vegada, perquè no hi ha
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especialistes  suficients per atendre per exemple aquestes dues

classes de manera separada.

És a dir, a dia d’avui, encara que aquesta iniciativa sigui del

mes de setembre com va ser la nostra i es va titllar

d’innecessària, és totalment necessària amb un curs com aquest

que, a més, com molts han dit la comunitat educativa ens  ha

donat un exemple de maduresa i de responsabilitat i els nins

sobretot de complir les normes  i dur les mascaretes posades

vuit hores al dia, crec que seria el mínim gest que, per part d’un

Govern que té 1.000 milions de pressupost anual, des t inar tots

els recursos docents i no docents que es necessitassin als

centres. 

En relació amb les necessitats educatives especials, tant  els

nins NESE com NES, els que tenen necessitat de suport o

d’una atenció física d’un AT E, el que sigui, encara més a més

evidentment necessiten aquesta atenció especialitzada per les

dificultats que el confinament suposa a les  famílies, a l’entorn

social que envolta aquests nins o els mateixos alumnes  i

companys seus. 

Nosaltres volem recordar també per exemple que la

plataforma de mares d’aquests nins no fa molt es va manifestar

a la p orta del Parlament -si ho recorden vostès- reclamant

aquests recursos, demanant  fins  i tot angoixades que

poguessin triar si els nins havien d’anar a classe o no fins que

estiguessin tots els purificadors d’aire perquè no estaven

posats i perquè no tenien l’atenció adequada.

Per la qual cosa pensam que és molt important donar suport

a aquesta iniciativa, si la nostra no va sortir endavant crec que

és el moment  de fer una reflexió i que aquesta sí surti endavant

amb la màxima majoria possible.

També vull dir que, en relació amb l’esmena, és la

constatació més clara que no tot està solucionat  p erquè si no

els diputats dels partits que governen i gestionen la Conselleria

d’Educació no presentarien una esmena suavitzant una mica el

text inicial. A nosaltres ens agrada més la redacció inicial de la

iniciativa, Sra. Pons, p erò, en tot cas, com que la voluntat és

que qualque cosa millori, donarem suport al que vos t è accepti. 

I finalment el fer aquest clam també com Grup Parlamentari

Popular que tothom deixi a part consideracions polítiques i en

aquests temes... -o consideracions ideològiques-, i en aquests

temes tenguem consideracions humanes i socials. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la

paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Moltes gràcies , p resident. Des del Grup Parlamentari

Ciutadans per suposat donarem suport a aquesta prop os ició no

de llei que avui ens duu el Grup Parlamentari El Pi. Va en línia

completament de totes les nostres reivindicacions que hem fet

també al conseller d’Educació quan ha comparegut en aquest

parlament, en aquesta comissió, l’altre dia també li vàrem

demanar a la compareixença. I a mi em va sorprendre molt

negativament  quan ell va reconèixer, en aquest plenari, que els

inspectors de la Insp ecció Educativa de la CAIB feien uns

llistats de les necessitats dels  nins escola per escola, però ja

posant el focus en el PAE i en els programes de reforç educatiu

de l’estiu.

Nosaltres el que volíem t ambé era que aquests recursos

augmentassin durant aquest curs, no podem perdre aquest

curs. I ho dic amb molt de coneixement de causa, jo soc mare

d’un nin que ha tengut un suport especialitzat molt s  d’anys a

l’escola, un AL d’audició i llenguatge, i sempre he defensat i ho

faré en aquesta cambra la necessitat d’augmentar els recursos

de t ècnics  de sup ort educatiu, de tècnics de suport

especialitzat a les aules, PT, AL, AT E, p erquè són

completament indispensables i farem aques t a insistència

sempre de la mà, Sra. Pons , en reclamar aquest augment de

recursos. 

Lament, i així li he fet extensiu al conseller, que no s’hagin

fet els esforços necessaris per part  de la conselleria en un tema

tan important per a tants de nins amb necessitats especials i

tantes famílies. Nosaltres -aquí s’ha dit-, és evident, est am

d’acord amb l’educació inclusiva, per suposat, també amb la

llibertat dels pares a elegir l’educació que volen, si especial o

inclusiva, però que no es tracta de nins  amb problemes tan

greus com de vegades  es pensa o es cau en aquest error, sinó

de molt s  de nins que ara mateix necessiten d’aquest suport

especial per poder assolir els reptes educatius dia rere dia a les

escoles de les nostres illes. 

Per tant donarem suport màxim a aquest a iniciativa. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula el Sr. Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sr. Presidente. Miren, la realidad es que desde el

pasado mes de septiembre cuando se inició el curso, las

familias de los niños con necesidades educativas especiales

siguen protestando por la falta de profesionales de apoyo en

este inicio de curso. Y est o se debe -como ya han explicado- a

que se han destinado los profesores de apoyo al frente de

nuevas clases precisamente para bajar las ratios. 

Han venido a protestar aquí a las  p uertas del Parlamento en

reiteradas ocasiones, siguen haciéndolo a día de hoy, por

ejemplo la Asociación Ningún Niño Sin Terap ia ha sido de las

más combativas en este tema, y lo que están pidiendo es que se

dé solución a este asunto que nos ocupa y que a día de hoy, y

estamos en marzo, sigue produciéndose. 

Es más, se han registrado en la Consejería de Educación

hasta 140 quejas que aún no han recibido resp uesta. Esto es
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algo habitual que pasa en la Consejería de Educación, las

familias protestan, se quejan, pero tienen el vacío como

respuesta. 

Llama la atención la enmienda presentada por el Partido

Socialista, por Unidas Podemos y por MÉS, cuando se dice que

se insta a la Consejería de Educación a realiz ar un análisis de

las posibles situaciones que se puedan dar en los centros

educativos respecto a la atención a la diversidad y plantear

soluciones, cuando, ya el 29 de septiembre, el Sr. Consejero

Martí March, dijo textualmente en el Parlament o balear, en esta

sede en la que estamos, en Pleno además, dijo que “estamos

analizando centro p or centro cómo queda la situación de los PT

y de los AL” -o sea pedagogos terapéuticos y especialistas en

audición y lenguaje- “y si han sido destinados a grupos como

tutores, en el caso que sí, miraremos la solución para cada

alumno”, y ustedes lo vuelven a pedir aquí. Y el Sr. Consejero

lo es t á mirando desde septiembre, deber ser un análisis en

profundidad..., a lo mejor cuando acabe el curso ya lo ha

analizado todo, pero desde luego a las familias las habrá dejado

sin esos profesores de apoyo que necesitan. 

Y nosotros  es t amos a favor, por supuesto, de una

educación inclusiva, pero especial también, porque tanto la ley

Celaá como diversas manifestaciones que han salido de este

gobierno, del Gobierno balear, ponen en cuestión esa

educación especial.

Por eso, nosotros le proponemos al grupo proponente, si el

res t o de grupos están de acuerdo, añadir un nuevo punto, con

el siguiente texto, que sería: “Instar a la Consejería de

Educación a garantizar que en el sistema educativo los alumnos

con neces idades  educat ivas  esp eciales  p uedan ser

escolarizados en centros ordinarios, en aulas específicas dentro

de los mismos , en centros especializados o en centros de

educación especial”. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Seré molt  breu. Nosaltres votarem a favor d’aquesta

iniciativa perquè pensam que tot, tot sempre es pot millorar i

qualsevol desp esa feta en inversió és una de les millors

inversions que puguem fer mai de la vida. 

I respecte de l’esmena in voce farà el que voldrà, Sra. Pons,

però jo no hi estic gaire d’acord.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Font. Procedeix ara la suspensió, p er un temps

de deu minuts, per a la qual cosa deman al grup proposant si

volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem

continuar.

Així, pertoca la int ervenció del grup proposant per fixar la

posició i assenyalar si accepta l’esmena -també tenim una

esmena in voce-, no sé si cap grup s’hi op osa. La intervenció

és per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar tot el que he

sent it  aquí dels diferents diputats, dels diferents grups

parlamentaris. 

Sr. Casanova, vostè ha dit que han quedat demost rades

moltes coses però també és cert que després s ’han deixat de

demostrar, p er això nosaltres hem presentat aquesta iniciativa.

Igual que ha dit el Sr. Mas que als darrers  sis anys s’han fet

moltes coses, sí, però en aquest  moment s’han deixat de fer, per

tant i per això nosaltres presentam una p roposició no de llei. Si

les coses s’haguessin fet o s’haguess in continuat fent bé

nosaltres no haguéssim demanat aquesta proposició no de llei.

El segon punt diu que està superat, però ha de seguir estant

superat, perquè igual deixa d’estar-hi, com vostè sap anam

endavant i enrere en aquesta societat, i més en temps de

pandèmia. 

El tercer p unt  parla de protocols d’estudiants amb

necessitats especials, no parlam de protocols en general, parla

exactament de protocols per a aquests infants i estudiants amb

necessitats especials. 

Sra. Santiago, no demanam, no demanam que puguin

accedir a col·legis ordinaris, ja hi accedeixen a col·legis

ordinaris, el que demanam és que tenguin el personal tècnic de

suport, és això el que no tenen, això és el que deman. Jo crec

que no ha comprès molt bé el que demanam, no demanam que

puguin accedir, és que no..., també poden anar al cine, no els

serveix, han d’anar a les escoles ordinàries, han d’anar als

centres especials si fa falta i hi han d’anar amb aques t personal

de suport que és el que ara demanam.

Vostè diu que primer s’ha de fer una anàlis i i que després ja

veurem, serà més fàcil. Miri,  tenc una llista, ja l’he feta l’anàlisi:

a Es  Vivero, a Palma, no en tenen; Mare de Déu del Carme, a

Maó, un total de 10 nins que no tenen audició i llenguatge;

Verge del Carme, a Maó, no en tenen; Infant Felip d’Es Molinar,

no en tenen, només  un a mitja jornada; Puig de Ros, a

Llucmajor, un, audició i llenguatge un tècnic un dia a la

setmana; Mata de Jonc, cap; Sant Jordi, dues hores setmanals;

Camilo José Cela, no en tenen; Nova Cabana, no en tenen;

Formentera, no n’han tengut mai! No n’han tengut mai ni un!

I per no parlar també d’altes capacitats.

És a dir que no, que la llista està feta i, a més a més, els

llegiré una informació, una comunicació que em va arribar ahir:

“Nos han llegado con el formulario que mandamos a las

familias más de cuarenta casos no cubiertos de apoyos
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educativos”, això era ahir horabaixa que ho vaig rebre. O sigui

que no està solucionat ni molt manco.

Sr. M as, s’ha avançat molt, però també li torn a dir a vostè

que s’ha tornat enrere i un any  enrere per a aquest tipus

d’es t udiants pot ser una vida aturada, i vostè ho sap

perfectament, es despengen i es despengen!, necessiten suport

continu, motivació, necessiten ajuda.

I també li ho diré: vostè parla “ la reducció de ràtios ha anat

molt bé”, vostè creu que un alumne, sincerament, sincerament

vostè creu que un alumne amb paràlisi cerebral, amb un

espectre autista o que t engui un..., -no!, no!, és que parlam

d’aquests infants!, parlam de res més, parlam d’això! No em

capegi, és que parlam d’això-, vostè creu que amb una reducció

de ràtios això li basta? No, no s’ho creu vostè, n’estic

convençuda, i sobretot jo no m’ho crec i per això seguim

endavant.

Sra. Riera, nosaltres estam d’acord, parlam d’educació

inclusiva a centres ordinaris i també especialitzada, ho he dit  al

principi, n’hi ha que van a centres  especials i n’hi ha que no,

així és que estic totalment d’acord.

I es t ic d’acord amb vostè quan diu que hi ha d’haver

raonaments humans i... -què ha dit?-, i socials, i no polítics en

un tema com aquest; és que em sembla..., de veres , és que

m’estic encalentint. Vaig a respirar. 

Per tant, jo crec que hi ha una manca de sensibilitat.

Sra. Guasp, moltíssimes gràcies, absolutament d’acord amb

el seu raonament.

I a VOX vull dir-li que una enmienda in voce para cambiar

un texto y añadir un punto..., una enmienda in voce cambia

una palabra però no em canvia, o sigui no m’afegeix un punt

amb tota la redacció. Això si m’ho hagués donat abans,

nosaltres ho haguéssim estudiat i ho haguéssim afegit,  de totes

maneres vostè sap perfectament que això que vostè planteja ja

està inclòs de qualque manera en aquesta proposició no de llei,

jo no li puc acceptar per això, no li puc acceptar, em sap greu,

però no puc. 

I a la Sra. Font del Grup Mixt, estic absolutament d’acord i

li don les gràcies. 

Simplement que estic una mica decebuda, sobretot no

perquè vostès votin en contra o no, sinó p erquè les

argumentacions que em donen no em serveixen, no em

convencen i sobretot no convencen les famílies, pares i mares

d’aquests infants i d’aquests alumnes, i crec que dins vostès

tampoc no els acaba de convèncer, és la meva opinió. 

Pel que fa a l’esmena me l’he estudiada, me l’he tornada a

mirar, l’esmena que ens planteja PSIB, Unidas Podemos i MÉS,

i l’he tornada mirar p erquè a mi si m’agrada qualque cosa és

arribar a acords  i arribar a una possible unanimitat, però és que

no m’agrada gens, perquè no reconeix que hi hagi un problema.

Vostès  diuen “una anàlisi de les possibles situacions que es

puguin donar”, és  que es donen!, és que es donen! I “donar als

centres educat ius de les Illes respecte de l’atenció a la

diversitat i plant ejar solucions, si cal”; però, és que a quin món

viuen! No, em sap molt de greu, però en aquesta ocasió mirin,

em quedaré amb els vots que em quedaré i ens quedarem amb

la realitat que ens quedarem, però no la puc acceptar.

I em sap  greu que efectivament no haguem pogut arribar a

un acord mirant que aquests infants podrien ser nostres. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Entenc que no accepta ni l’esmena

registrada ni l’esmena in voce. 

Acabat el debat p assam a votar la Proposició no de llei RGE

núm. 14767/20 tal com ha estat registrada.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

7 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 14767/20, relativa a una educació inclusiva de

qualitat. 

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