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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions. D’acord, entenc que
no.

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. 15319 i
14734/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15139/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a concert de
places vacants dels centres d’educació infantil privats
autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les
famílies amb infants de 0 a 3 anys.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
15319/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concert de
places vacants dels centres d’educació infantil privats
autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les famílies
amb infants de 0 a 3 anys.

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, president. Bona tarda a tothom. Des del Grup
Parlamentari Popular vàrem presentar aquesta iniciativa en la
línia de les mesures que presentam des del nostre grup per
afavorir la conciliació familiar i laboral de les famílies i amb la
voluntat també d’aprofitar els recursos disponibles en relació
amb l’educació infantil dels nins de 0 a 3 anys.

Saben vostès que l’educació infantil es dóna mitjançant
escoletes públiques que pertanyen o tenen titularitat pública i
també per uns centres d’educació infantil, que així s’anomenen
quan són de caire privat, amb una titularitat privada, i que estan
autoritzats perquè compleixen la normativa autonòmica i tota
la normativa necessària per poder donar aquesta educació
infantil.

Dins aquests centres d’educació infantil privats autoritzats
hi ha 36 centres que estan dins la xarxa pública, la qual cosa
vol dir que ja de per si són complementàries de les escoles
públiques, però després hi ha tota una sèrie de centres
d’educació infantil privats que també estan autoritzats, són 103
a les Illes Balears que estan inclosos a la Federació de Petita i
Mitjana Empresa, però que no formen part de la xarxa pública,
ja que això és una opció voluntària d’aquestes empreses que
duen endavant aquests centres d’educació infantil. Això no vol
dir que no siguin centres que estan totalment legalitzats i que
presten aquest servei ben igual, amb les mateixes condicions.

Quan vàrem dur a terme fa un parell d’anys la ponència per
assolir uns acords en matèria de pacte educatiu durant les
compareixences que es varen fer, si ho recorden els que varen
assistir, noranta compareixences, la representant de la
Federació de la Petita i Mitjana Empresa va comentar que
sempre, cada any, tenien places disponibles que quedaven
buides a aquests centres perquè, com que els costs d’aquests

centres són més elevats, evidentment en no haver-hi convenis,
moltes famílies no podien optar a una plaça perquè no la
podien sufragar, i que, estaria bé, doncs, fer convenis amb
aquests centres.

Reiteradament hem presentat aquesta sol·licitud a les
diferents compareixences que ha fet el conseller d’Educació i
mai no ha establert de forma clara la seva voluntat de fer-ho o
no de fer-ho, però la realitat és que cada any queden devers
1.000 nins en llista d’espera a les places d’escoleta pública i
aquests centres tenen devers 400 places disponibles.

Nosaltres consideram que seria una bona mesura de
conciliació i, a més, tenint en compte que ens trobam en una
crisi sanitària i econòmica en la qual les famílies tenen menys
disponibilitats per fer front a les despeses d’una plaça a una
escoleta, que per part del Govern s’aprofitassin aquestes places,
es fessin convenis amb aquests centres d’educació infantil
privats, de la manera que es consideri, és a dir, no consisteix a
donar cap subvenció tal vegada a aquests centres, però sí unes
ajudes a les famílies perquè poguessin sufragar una part de la
despesa d’aquesta plaça. Aquests centres podrien continuar fent
feina i treure els treballadors de l’ERTO i afavoríem la
conciliació, de manera que moltes famílies podrien disposar de
places a les quals avui en dia no podem optar, bé pel cost
econòmic -com deia-, o bé perquè les escoletes públiques estan
totes ocupades.

Pensam que és una iniciativa positiva, que és una iniciativa
que podria tenir consens, no és política ni ideològica, només va
encaminada a afavorir la vida de les famílies i no pretén més
que posar aquestes places a disposició de la societat sense
establir cap altre benefici afegit a les empreses que les duen
endavant. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. En 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:

Sí, bueno, nosotras, haciendo una intervención bastante
técnica y con todos nuestros respetos, porque nosotras estamos
seguras de que usted, Sra. Riera, sabe como funcionan aquí las
escuelas de educación infantil y la red complementaria, que
precisamente está formada por guarderías privadas que se han
adherido a la red pública a través de un convenio, y esas
guarderías pues pueden contar con todas las subvenciones, con
las ayudas públicas y con todas las facilidades de las que usted
ha hablado.

Eso se hace, como le comento, firmando un convenio con
todas las garantías, con unos plazos determinados, con unos
requisitos que establece la conselleria y que ha salido este año
igual, hasta el 1 de marzo se podían haber apuntado. Además,
esto lleva ya desde hace unos años. Sólo queríamos matizar
técnicamente esta cuestión.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015139
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Indudablemente aquí se sabe perfectamente que Unidas
Podemos trabajó muy duro durante la pasada legislatura por la
educación 0-3 aquí en las Islas Baleares y que se hizo con el
consenso y con la aprobación de la mayoría de los partidos y
demás avances importantísimos a nivel social por la justicia de
esos avances que siempre suele conseguir sobre todo la
izquierda y que se consolidan como parte indeleble de la
historia. Ya ocurrió lo mismo con la Ley de igualdad, como en
el matrimonio homosexual y ahora recientemente con la Ley de
la muerte digna, son pasos que se han ido dando por conquistas
sociales, mayoritariamente impulsadas por la izquierda, que no
tienen vuelta atrás. La educación 0-3 en Baleares es una de
ellas.

En este sentido Unidas Podemos nos hemos reunido con el
equipo técnico de 0 a 3 en Baleares en muchas ocasiones, en
muchas ocasiones en esta legislatura y aún así seguimos en
contacto permanente y lo que ocurre en esas reuniones que
tenemos es que nos transmiten sugerencias y propuestas de
mejora. Aunque saben que nuestro acuerdo de gobierno en
Bellver está firmado y que vamos a dirigir la realidad balear
hacia una educación gratuita desde la primera etapa, aún así
quienes forman parte del equipo técnico de 0 a 3 nos transmiten
constantemente una queja -y se lo digo, Sra. Riera, por si le
interesa saberlo-, que en el Consell d’Eivissa no están
desarrollando el reglamento que habilita la conversión de
guarderías en escuelas de educación infantil. Por lo tanto, hay
mucha gente que no puede optar a una plaza pública de la que
usted está hablando en esta PNL, una plaza para educación
infantil.

Se lo digo porque ustedes gobiernan en el Consell
d’Eivissa, ya que al colectivo 0-3 ni a nosotras nos han hecho
caso sus compañeros del Partido Popular en el consell, a ver si
pueden ustedes decírselo; díganles que es la única isla que no
ha desarrollado el reglamento y díganles que, por favor, no
pongan excusas de las competencias porque desde el Govern ya
hemos manifestado, se ha manifestado constantemente, que
estaríamos dispuestos a ayudar en lo que necesiten, pero la
competencia para el desarrollo del reglamento es del Consell
d’Eivissa.

Con esta explicación sobre cómo funciona así un poco a
grosso modo la red de escuelas infantiles en esta comunidad
autónoma y con..., bueno, pues con el aviso de que el Consell
de Ibiza está obstaculizando que haya más plazas de escuelas
de educación infantil, seguro que nuestra preocupación por la
existencia de plazas suficientes para todas las personas empieza
a ver mejores resultados.

En este sentido, por todo lo que hemos manifestado
anteriormente, votaremos que no a esta propuesta esperando
que se desarrolle el reglamento y que las escuelas, las
guarderías se adhieran a la red complementaria pública.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

Gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos votaremos a favor de esta proposición no de ley,
aunque para nosotros sería una solución transitoria concertar
este tipo de plazas hasta que el Govern de las Illes Balears
cumpla con todas las obligaciones y los compromisos con la
Plataforma de 0 a 3 años de crear las plazas de educación
gratuita de 0 a 3 años que se necesitan en las Islas Baleares.
Consideramos que debe ser la Conselleria de Educación y estas
plazas deben ser gratuitas para todas las familias que lo
necesiten de las Islas Baleares para garantizar la igualdad de
oportunidades. 

Siempre ha sido uno de nuestros propósitos, de hecho, en el
debate de presupuestos conseguimos que una de nuestra
enmiendas de aumentar en 1 millón de euros el presupuesto
para ese aumento de plazas de educación infantil de 0 a 3, que
tanto nos pedía UNICEF y la Plataforma de 0 a 3 años,
conseguimos aumentar, como digo, el presupuesto de la CAIB
en 1 millón de euros para que se aumente el número de plazas.

Consideramos que ahora mismo sería necesaria esta medida
para garantizar y favorecer la conciliación que desde mi grupo
parlamentario tanto estamos impulsando de este parlamento y
desde otras instituciones y, por tanto, votaremos a favor de esta
proposición no de ley, pero como digo nosotros consideramos
que debería ser una solución transitoria hasta que el aumento de
plazas de educación a 0-3 años gratuita sea una realidad en
nuestras islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. S’ha explicat moltes vegades ja, tant a
comissió com a plenari, com en les diferents compareixences
del conseller, i la proponent de la iniciativa ho sap
perfectament, hi ha escoletes 0-3 públiques, privades de la
xarxa complementària i privades que no han volgut entrar a la
xarxa complementària. Les privades que són de la xarxa
complementària compten amb ajudes d’escolarització, de
menjador, es fa un procés d’admissió segons els barems
d’escolarització, reben suport dels equips d’atenció primerenca,
tenen assessorament i formació al centre, formen part del que
més endavant se’n diu concertació que en el cas de la 0-3 és un
concepte inexistent a les Illes Balears, no existeix el concepte
concertació en el cas de l’educació 0-3 a les Illes Balears.

Per tant, és una decisió el fet de voler ser privat o voler
entrar dins la xarxa complementària en què poden comptar amb
tot aquest suport, és una decisió del mateix centre que decideix
si vol comptar amb això i per tan tant està sotmès a una sèrie de
coses o no hi vol comptar.

 A dia d’avui això està així, i això està així entre altres coses
perquè comptar amb tot això vol dir que s’han de complir una
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sèrie de requisits i s’han de complir una sèrie de qüestions que
entenem que són les necessàries o que entén el Govern que són
les necessàries per d’alguna manera assegurar la qualitat, per
una banda, de l’ensenyament i l’equitat a l’hora d’accedir a una
plaça.

Per tant, a partir d’aquí hi ha unes regles del joc prou ben
marcades, prou clares i prou accessibles que a més són del
coneixement de tothom perquè després de la passada legislatura
on tanta feina es va fer amb l’educació 0-3 són conegudes per
tothom. 

Per tant, plantejar això, fer aquest plantejament ara és un
plantejament que a dia d’avui no cap dins la idea perquè la idea
seria que les que no volen entrar dins la xarxa complementària
rebin el mateix que les que volen entrar dins la xarxa
complementària. És clar, això -entenem nosaltres- que ni és
equitatiu ni és sa per al sistema. 

Per tant, en principi nosaltres votarem en contra de la
iniciativa entre altres coses perquè el que demana existeix si
s’accepten les regles del joc que donen aquesta equitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara seria el torn del Grup VOX-Actua
Baleares, però com que no assisteix..., com tampoc no ho fan
El Pi ni el Grup Mixt, passarem al Grup Parlamentari Socialista
i té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Jo crec que ja ha quedat clar com a ple
dia... la presentació d’aquesta PNL per part del Grup Popular
crec que és insistir sempre sobre el mateix, primer demana una
cosa que és el concert; el concert, segons està establert a la llei
d’educació, els concerts es fan amb centres privats per donar
escolarització obligatòria. Primer, 0-3 no és obligatori, això
d’entrada.

Ara bé, també he de dir que per això no hi ha el concepte de
concert, el que hi ha és el concepte d’estar a la xarxa i com jo
crec que s’ha explicat clar com a ple dia, entrar a la xarxa és
reunir una sèrie de requisits, acomplir una sèrie de requisits, i
si no es compleixen fins i tot hi ha ajudes per reconvertir places
i transformar-les en escoletes que compleixin els requisits per
poder entrar a la xarxa. Jo crec que està més que cobert.

Després, és una decisió individual de cada centre, cada
centre decideix si vol entrar o no vol entrar. Si decideix entrar
sap que gaudeix d’una sèrie d’avantatges, com són ajudes al
manteniment del centre, ajudes per als mateixos alumnes a
l’escolarització, beques de menjador. Per tant, han de veure si
els compensa o no.

Jo crec que aquí es demana una cosa una mica contradictori,
és a dir, no volem entrar a la xarxa, però volem tenir els
beneficis de quan som a la xarxa; és a dir, és una opció
individual de cada centre. Si no volen entrar a la xarxa tendran

les seves raons i, per tant, crec que no estan legitimats per
demanar el que tenen els que sí són a la xarxa. Per tant...

A més a més, hem de dir que entrar a la xarxa no suposa res
més que fer una declaració i acomplir una sèrie de requisits.
Vostè parla: “és que són centres que reuneixen tots els
requisits”, és clar, també hi ha centres de primària totalment
privats que no estan concertats i reuneixen tots els requisits. Els
centre educatius han de reunir els requisits perquè si no són
guarderies. Vostè a la PNL també parla aquí de guarderies, per
tant, ja entrem en un altre caire, que no són centres d’educació
infantil, sinó que són un altre tipus de centre, no escoletes com
estan regulades 0-3.

Ara, crec que venir aquí a demanar un concert quan no es
pot concertar i demanar un concert específic per a centres
privats autoritzats, però que no volen entrar a la xarxa... és que
no acab d’entendre molt bé quina és la pretensió. La pretensió
és: no vull estar a la xarxa, però sí que vull els beneficis. 

Jo crec que hem de treballar per animar tots els centres
d’educació infantil públics que formen la xarxa i els centres
d’educació infantil privats que formen la xarxa
complementària, que tots els centres entrin dins la xarxa
complementària i rebran ajudes a manteniment, etc., i sobretot
també els mateixos alumnes que van a aquests centres tenen
més beneficis perquè poden obtenir beques menjador, poden
obtenir ajudes per a atenció primerenca, és a dir, tota una sèrie
d’avantatges.

Per tant, crec que aquesta proposició de llei no és que sigui
necessària durant un temps, perquè és que... això no ho
contempla la llei. La llei diu que el concert es farà per a
ensenyaments establerts com a obligatoris i gratuïts i 0-3 que jo
sàpiga de moment no és obligatori. Per tant, no hi ha
possibilitat de fer concert. Per tant, jo crec que aquesta
proposició no de llei no procedeix i nosaltres no li donarem
suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. En primer lloc, vull donar les gràcies al
Grup Ciutadans que dóna suport a la nostra iniciativa, i
lamentar el sectarisme dels partits de l’esquerra que posen per
damunt una vegada més el seu rebuig a la feina que fan
empreses, autònoms que intenten treure el seu treball endavant,
sobretot en una feina que és d’ajuda a la conciliació de les
famílies perquè no es vulguin integrar en una xarxa pública
amb uns requisits que ells volen establir, si no són de la seva
corda ja no ens va bé, ja no ens agraden aquestes escoletes, ja
no ens agraden les seves places.

En cap moment no s’ha parlat de concertar, s’ha parlat de
fer convenis. Evidentment que jo també sé que el que es
concerten són els centres d’educació obligatòria, no es
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concerten les escoletes, es poden fer convenis, que és el que es
fa per entrar dins la xarxa pública amb uns requisits...

(Remor de veus)

... idò, d’acord... .-perdoni?-, idò tal vegada hi ha una errada al
títol, jo he parlat a la meva exposició..., si em permet estic...

EL SR. PRESIDENT:

No s’interrompin...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... en el meu torn, m’agradaria que no m’interrompés.

He parlat, en tot cas... parlar de convenis, si vostès volen
presentar una transacció no utilitzin de justificació si fa
referència a concert, perquè, a més, el que he explicat és que es
podrien donar ajudes en lloc de a les empreses a les mateixes
famílies que són les que realment han de ser les beneficiaries
d’aquesta possibilitat d’accedir a l’escoleta i si ho utilitzen com
a excusa perquè no els agraden aquests centres privats en un
moment de dificultat com és ara, idò hem de lamentar aquesta
justificació sectària. 

En cap moment tampoc no hem parlat de guarderies, Sra.
Santiago, les guarderies són centres assistencials i existeixen i
existiran sempre perquè són legals i compleixen els requisits
que estableix la llei i tenen una llicència d’activitat i existeixen
a nivell nacional, a nivell europeu, per molt que a vostès no els
agradi i vulguin que totes es converteixin en educatives i
existeixen i funcionen amb la llicència, hi hagi o no hi hagi
reglament.

Amb la qual cosa, l’excusa que a Eivissa no hi ha reglament
no és un impediment perquè funcionin com han funcionant fins
ara, ben igual que a Mallorca, tampoc no hi ha un reglament
aprovat definitivament, estam ben igual que a Eivissa, i
funcionen si tenen llicència, evidentment, si no tenen llicència
d’activitat no poden funcionar. Però això no té res a veure amb
les guarderies, parlam de centres d’educació infantil, privats i
autoritzats.

Si no volen fer convenis amb aquestes places, nosaltres
continuarem fent aquestes propostes positives, via iniciatives
no legislatives, com hem fet amb les 360 durant la pandèmia.
Farem esmenes en els pressuposts per ampliar les places
públiques, perquè també nosaltres demanam per les places
públiques, però també fer convenis i donar ajudes a les famílies
perquè vagin a les privades. Les fem, a més, perquè vostès no
són bons gestors, fa 6 anys que tenen 1.000 milions d’euros de
pressupost i no fan més que anuncis de crear places públiques
però després no les creen i, paral·lelament, són sectaris amb
aquells que sí ofereixen places.

Tampoc no han volgut, per exemple, donar una ajuda urgent
i extraordinària a aquestes empreses, a aquests centres
d’educació infantil durant la pandèmia, que ho demanàvem per
poder treure els treballadores en ERTE. Tampoc no varen voler
accedir a incloure-les a les beques menjador, els nins que van
a aquests centres no tenen accés ni tan sols a la segona

convocatòria de beques menjador per 2 milions d’euros que
han tret ara. Vull dir que això és una postura totalment sectària
i ideològica, en contra d’unes famílies que han triat un model
que a vostès no els agrada.

Nosaltres lamentam aquesta postura, esperam que aquestes
centres d’educació infantil i les famílies escoltin aquesta
intervenció i les seves excuses i la veritat, això sí que serà sa,
que escoltin, que vostès darrera els titulars que no deixaran
ningú enrera i que ajudaran tothom, després anteposen aquest
sectarisme, aquesta ideologia i aquell rebuig a tot aquell que no
és de la seva corda.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 15319/20.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 15319/20, relativa a concert de places vacants dels
centres d’educació infantil privats, autoritzats per tal de poder
oferir opcions a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14734/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació de les
proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU) 2021.

A continuació passam el debat de la proposició no de llei
RGE núm. 14734/20 del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació de les proves de batxillerat d’accés a la universitat.

Vull informar-los que el Grup Parlamentari Mixt ha
presentat l’escrit RGE núm. 2883/21, mitjançant el qual
comunica la retirada de la proposició no de llei en qüestió.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar aixecam la
sessió.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014734
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	1) Proposició no de llei RGE núm. 15139/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a concert de places vacants dels centres d’educació infantil privats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 14734/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació de les proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU) 2021.

