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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. Veig que no.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Perdona, president...

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passarem...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... president, disculpa, m’he despistat, Juanma Gómez
substitueix Patrícia Guasp, Ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Gómez. Per tant, passarem a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de les
Proposicions no de llei RGE núm. 15424/20, 2371/21,
2708/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15424/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
semipresencialitat i igualtat de condicions en els centres
educatius de les Illes Balears.

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 15424/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
semipresencialitat i igualtat de condicions en els 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, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular vàrem
presentar aquesta iniciativa sobre semipresencialitat pel que
veig en el mes d’octubre de 2020. És clar, en el mes d’octubre
del 2020, quan es va fer l’inici de curs, que en deu dies es va
modificar l’escenari A per l’escenari B i es va passar a la
necessitat de fer classes semipresencials, venia determinat per
la necessitat d’esponjar les aules de manera que no hi hagués
ràtios superiors a devers 20 alumnes. Què va determinar? Que
la manca d’infraestructures suposà que fos necessari a
determinats cursos establir torns de presencialitat als nins i
nines. Això va afectar bàsicament els nins de segon d’ESO,
tercer d’ESO, quart i primer i segon de batxillerat, atès que, per
raons pedagògiques, lògicament als més petits era impossible
enviar-los a ca seva sense tenir una proposta de conciliació per
a les famílies, perquè no podien quedar tot sols a casa seva, i al
llarg del curs s’ha vist que aquesta semipresencialitat realment
no ha estat beneficiosa des del punt de vista educatiu per als
alumnes.

És veritat que tal vegada, des del punt de vista sanitari, ha
permès salvar la necessitat d’establir protocols de distàncies
sanitàries, però, des del punt de vista educatiu, ha dut greus

perjudicis als nins, per exemple, de segon d’ESO, per als quals
la mateixa ministra va dir que no era convenient per aquestes
raons pedagògiques de falta de maduresa i de preparació i
necessitat d’una guia per estudiar, no era convenient que
estiguessin tot sols a ca seva, i també als de segon batxillerat
que fan ara la selectivitat que, en definitiva, han anat a classe de
forma presencial la meitat del curs i per molt que s’hagi volgut
dur un ritme de continguts i de seguiment igual a altres anys
evidentment ha estat complicat i no pensam que hagi estat
possible al cent per cent.

Això s’ha vist sobretot agreujat aquí a les Balears per la
manca de recursos, com deia: la manca d’aules, la manca
d’inversió i sobretot també la manca de planificació i previsió.
Si a principis de curs s’hagués previst o quan es va canviar
d’escenari durant el curs, s’hauria pogut modificar perquè tots
els nins de tots els centres tenguessin la mateixa presencialitat
o semipresencialitat i no en funció de l’escola, la barriada, uns
tenguessin la sort d’anar a una escola que tenia espais on es feia
una inversió pública i uns altres han dut la mala sort que no
s’ha pogut fer aquesta inversió pública per tenir aquesta
presencialitat, per exemple, a segon d’ESO.

Per això, tot i que aquesta iniciativa és del mes d’octubre
consideram que és prou vàlid aprofitar les experiències
negatives que ens ensenyen que s’han de tenir previstes
aquestes situacions i que s’ha d’invertir més del que s’inverteix
a tenir aquests espais, i pensam que seria positiu dur endavant
l’aprovació d’aquesta iniciativa entre tots. Pensam que no ha
caigut de tot malament entre els grups que donen suport al
Govern, des del moment que han presentat esmenes al segon i
al tercer punt, la qual cosa vol dir que tal vegada amb el primer
punt també podríem coincidir tots.

I ens ajudaria més una altra cosa, jo feia una reflexió quan
venia cap aquí respecte de la dinàmica parlamentària, tan lenta
que és, que són iniciatives d’octubre i que arriben a final de
curs, però també, per una altra banda, sempre hem de veure la
part positiva de les coses, què hagués passat si tal vegada
l’haguéssim tractada el mes de novembre? Tal vegada no
hagués tengut el suport dels grups que donen suport al Govern
perquè tal vegada no hi havia mitjans o perquè tal vegada no hi
havia l’experiència que tenim ara tots. Per la qual cosa, el fet
que arribi a final de curs no afectarà a millorar les condicions
d’aquest que hem passat, però sí ens garantirà que al proper
curs o properes circumstàncies similars que ens poguéssim
trobar tots en el món educatiu a les Balears, tendríem aquest
acord, aquesta proposta conjunta, aquesta valoració positiva de
futur per part de tots per assegurar que en un futur aquestes
circumstàncies no es donin.

Per la qual cosa deman el suport, agraesc a més les
esmenes, tot i que evidentment m’agrada més la redacció
inicial, que per això l’havíem feta en aquest sentit, però crec
que és una manera d’aconseguir, com deia, aquesta ratificació
conjunta de cap on hem d’anar amb previsió, amb presencialitat
i amb recursos en el món educatiu de les Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Riera. Com ha dit la portaveu del Partit
Popular, s’han presentat dues esmenes per part dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres consideram que el curs
20-21 ha estat un curs complicat, és un curs que no ho podem
negar, ha estat un curs complicat, però crec que tothom té aquí
el mateix objectiu, tothom té un objectiu que els centres
educatius fa falta que estiguin oberts, necessitam que les
escoles siguin segures, que les escoles siguin pedagògiques i
que els centres educatius siguin de presencialitat màxima.
Aquest crec que és l’objectiu que tenim tots.

Aquesta mateixa setmana, a la compareixença del Sr.
Conseller, ja s’ha parlat del curs 21-22 el qual opta per la
màxima presencialitat, la màxima seguretat i, per tant, crec que
hem de treballar tots en el mateix camí. De tota manera, hem de
treballar perquè si el curs 20-21 ha funcionat, hem vist que a les
escoles no hi ha hagut contagi massiu, ha funcionat, hi ha hagut
problemes, això sí, però el curs 21-22 ha de funcionar. Crec
que hem de treballar tots perquè funcioni millor del que ho ha
fet fins i ha de ser el pas cap a la nova normalitat. Crec que
aquest curs s’ha vist com fa falta implementar més inversió en
tecnologia, més inversió en personal, en espais, etc.

Que hi ha incògnites? És clar que n’hi ha incògnites de cara
a la situació sanitària, és la que és, encara no tenim clara
l’evolució de la pandèmia perquè no és una cosa ni local ni
estatal, és una cosa de caràcter mundial i, per tant, en l’evolució
hi ha moltes variables que tal vegada no es poden controlar,
però crec que és el moment de fer passes. 

Nosaltres, davant la proposta inicial, vàrem decidir a veure
quin plantejament li donàvem perquè si la vèiem com a
passada... crec que li hem volgut donar una visió més de futur
a això i, en aquest sentit, hem presentat les dues esmenes. Al
punt 1 no hem presentat esmena perquè el punt 1 l’enteníem
com una inversió extraordinària, o almenys així ho vàrem
entendre, que el punt 1 es referia al que després en els
pressuposts s’ha reflectit com la partida COVID, el fons
COVID, que són tota una sèrie de partides extraordinàries per
fer front a la COVID i a les necessitats sorgides arran de la
COVID. Per tant, el punt 1 no l’hem esmenat perquè el
votaríem en contra, perquè entenem que ja es troba al
pressupost del 2021, depenent de la circumstància el posarem
o no al del 2022. 

I el punt 2 i el punt 3 sí que els hem esmenat perquè crec
que és, per una banda, refermar la necessitat de la presencialitat
i de fer més inversions, i el punt 3 perquè és respecte de
l’alumnat de necessitats educatives especials, que sí que està
clar que hem d’intentar reduir l’impacte.

En definitiva crec que el que pretenem és anar cap un curs
21-22 que sigui el més normal possible, amb la seguretat
possible, ja s’ha anunciat la inversió en filtres HEPA, 4.000
filtres HEPA, per a diferents centres, i avançar en l’autonomia
de centres per poder definir quines són les seves necessitats a

cada moment i així millorar. En definitiva, a nosaltres ens
agradaria que ens acceptés les esmenes per poder així deixar
una proposta de cara al 21-22 de presencialitat i d’inversió per
a la millora del projecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. En el punto 1 nosotras vamos a
votar en contra simplemente porque -como ha dicho el
compañero- la partida económica a la que se refieren en esta 
iniciativa ya se puso en marcha desde el inicio de la pandemia.
En fondo COVID estaba precisamente destinado a asegurar la
seguridad de los estudiantes. 

Y conviene recordar además que de este fondo COVID, que
estaba destinado para educación, la mitad, más de la mitad se
destinó a la contratación de profesorado, el 17% a limpieza y
desinfección y, además, también del fondo COVID se
destinaron a comedor, educación digital, adquisición de
equipos de protección, medidas para garantizar la igualdad de
acceso a la educación, obras y a universidades. 

Esto significa que el fondo COVID ha funcionado y por lo
tanto el punto 1 pierde el sentido, más que nada también puede
ser porque ustedes lo presentaron en octubre y se está
debatiendo ahora.

Al punto 2 y al punto 3, nosotras hemos presentado unas
enmiendas que se ajustan a sus peticiones, pero las ajustamos
un poquito más a la realidad, ni más ni menos, no pretendemos
hacer otra cosa. Desde que esta iniciativa se presentó ha habido
un cambio de escenario bastante evidente.

Además el conseller, en su última comparecencia, dijo algo
que todos y todas estábamos esperando y que además fue una
buena noticia, nos acercamos hacia la presencialidad, los datos
sanitarios son optimistamente buenos y creemos que, en
función de estos datos positivos de superación de la pandemia,
la vuelta a la normalidad tiene que significar obligatoriamente
la vuelta también a la presencialidad en las aulas, eso sí,
siempre priorizando las indicaciones de seguridad sanitaria.

Nosotras, Sra. Riera, tenemos en común con esta iniciativa
que nos consta que comprendemos que la presencialidad en los
centros es la opción más aconsejable, la opción más positiva
para el desarrollo educativo y el buen aprendizaje de todos los
niños y todas las niñas, pero queremos matizar con estas
enmiendas una serie de cuestiones que ya ha explicado mi
compañero, y esperamos que nos las acepten y que podamos
hacer de esta iniciativa una realidad.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, president. No molt més a afegir, senzillament
vull dir que la voluntat de presencialitat de tots els cursos hi ha
estat en tot moment, crec, de fet tant per part de la conselleria
com per part dels centres i crec que els centres, en general, per
no dir tots, han fet un esforç important al llarg del curs,
acomplint els protocols de salut, per anar cap a la presencialitat
al cent per cent. 

De fet, hi va haver centres que varen començar segon
d’ESO i batxiller o segon de batxiller amb semipresencialitat i
han acabat amb presencialitat al cent per cent; a mitjan curs
varen cercar la manera, per què? Perquè des de la conselleria
es reberen instruccions que cercassin o que provassin sistemes
de presencialitat al cent per cent, perquè, és cert, la
presencialitat als instituts ajuda l’estudiant, com se suposa,
perquè és present sempre al centre i la concentració és diària,
no dia sí i dia no.

Jo crec, però, que és important dir-ho, posar en valor que la
voluntat de la presencialitat hi ha estat, ara bé, sempre guardant
la qüestió de la salut i creiem que ha estat important i creiem
que ha estat un èxit perquè no hi ha hagut brots, no hem hagut
de tancar les escoles, pitjor hauria estat no poder fer ni
semipresencialitat, haver de tancar les escoles, no ha estat el
cas, ha anat molt bé.

No, no, a França varen haver de tancar les escoles un parell
de setmanes, és a dir, no és res de l’altre món, aquest hivern a
països europeus s’han hagut de tancar les escoles. Vull dir que
no és res de l’altre món perquè són coses que han passat aquest
hivern.

Per tant, a partir d’aquí nosaltres votarem a favor el segon
punt i el tercer punt i votàrem a favor del primer quan
aprovàrem els pressuposts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bones tardes a tothom. Vostès
saben que nosaltres hem plantejat que s’adaptés el sistema
nostre a la presencialitat i semipresencialitat amb les condicions
que establien les normatives que es pronunciaven des de la
Conselleria de Salut, com a autoritat sanitària, evidentment,
però, evidentment, nosaltres exigíem que s’apliquessin sense la
improvisació, el conseller va dir que hi va haver imprevisió,
nosaltres entenem que hi va haver part d’improvisació, ja que
es donaven pautes i que nosaltres no hi arribàvem, no?

Si és cert que s’ha destinat una partida pressupostària, Sra.
Riera, extraordinària perquè hi ha números, però nosaltres
consideram que no ha estat suficient. Per tant, tot i que és una
iniciativa del mes d’octubre, s’ha avançat molt de fet en

l’aspecte..., en l’àmbit sanitari hi ha hagut una relació conjunta
entre els dos consellers, les dues conselleries precisament per
donar previsió per a aquest curs 2021-2022 i prou completa, ha
estat publicada ara, fa no gaire, crec que al mateix dia o després
de la compareixença del conseller, ara no record si va ser el
mateix dia, sí que entenem que és insuficient atesa la situació
que hi ha.

I quina és la situació que hi ha? La situació que hi ha és que
hi ha l’escletxa, encara, digital, per tant, el pla de digitalització
és insuficient i, a més de ser insuficient, no resol... no pot
afavorir la igualtat d’oportunitats del nostre alumnat a
l’educació reglada perquè, com que és insuficient i encara de
fet no té el nivell que pertocaria, com es produeix la docència
i aprenentatge a altres comunitats autònomes, la nostra
comunitat autònoma en situació de desigualtat en aquest sentit. 

Per tant, per garantir la màxima presencialitat, però a la
vegada per preveure qualsevol tipus de necessitats que no
permetin..., i ningú de nosaltres ho vol ni ho desitja i esperem
que així sigui, les dades de l’epidèmia es redueixin més i no es
doni una situació com la que s’ha donat, evidentment,
consideram que les mesures de dotar suficientment encara són
vigents, quant a l’apartat 1.

No sé què faran vostès en tema d’acceptar o no acceptar les
esmenes, sí s’ha produït desigualtat d’oportunitats entre els
joves que se n’han tornat. Nosaltres vàrem presentar una
proposició no de llei precisament per demanar aquesta
coordinació entre administracions, especialment als
ajuntaments, perquè es pogués donar aquest reforç educatiu que
permetés la recuperació dels que s’havien quedat endarrerits,
vostès la coneixen aquesta iniciativa, és una aprovada en aquest
parlament, i una d’elles reconeixia, evidentment, la necessitat
de reforçar la utilització de mitjans telemàtics de docència
ordinària, per tant, ho va aprovar ja aquest parlament. Entenem
que, per tant, aquesta partida extraordinària, en la mesura
possible dels pressuposts, i les modificacions pressupostàries
que fa el Govern durant tot l’any pugui ser suficient.

Per tant, nosaltres, en principi, donaren evidentment suport
al punt 1 en aquest context que hem explicat.

Quant a..., vostè deia, Sr. Casanova, el tema de no tenir clar
l’impacte de la pandèmia i és veritat, per això es va demanar
que es fes un estudi, també ho ha aprovat, una anàlisi de la
situació per evitar la improvisació i per evitar sobretot la
imprevisió, era un suport que donava aquesta comissió i es va
transaccionar aquesta PNL que nosaltres vàrem presentar com
a Grup Parlamentari Ciutadans, precisament per analitzar
l’impacte d’aquesta crisi i prendre mesures al llarg del curs.
Crec que és bo per a la comunitat educativa, és a dir, pels
mateixos centres.

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposició no de llei,
tot i que, evidentment, s’han de contextualitzar tal volta els
punts 2 i 3 en la realitat que s’ha produït en aquests avanços
que hem comentat abans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Gómez. El Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares no assisteix. Per tant, passarem el torn al 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. Vull dir
que nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa que avui ens
presenta el Partit Popular. 

Coincidesc en una cosa que s’ha dit tantes vegades, i que
també nosaltres hem repetit, els temps del Parlament són massa
lents, aquesta iniciativa quan es va presentar... va quedar una
mica congelada, com passa, perquè tot ha d’arribar a port quan
ha d’arribar, però, en qualsevol cas, també entenem que té
possibilitat de cara a futur.

En aquest cas, els punts d’aquesta proposició no de llei
queden una mica desactualitzats, com deia, impossibles
d’aplicar en aquest curs ja que només falta pràcticament una
setmana perquè aquest finalitzi. Dit això, estam d’acord amb
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei. La
semipresencialitat ha estat necessària, nosaltres creiem que sí
pel tema sanitari, però no ha estat una bona opció des del punt
de vista educatiu, sociològic, de sociabilització dels infants, ha
estat l’opció manco dolenta, deixem-ho així.

Creiem que ha perjudicat molts d’alumnes, entre els quals
els de segon d’ESO, precisament perquè són els més petits dels
alumnes afectats per aquesta semi presencialitat i els que manco
maduresa poden tenir, en general, abús de les tecnologies,
manca de control parental, descontrol, subscrivim tot el que
s’ha dit.

El fet que hi hagi hagut centres que, per temes d’espai,
hagin pogut oferir plena presencialitat i d’altres que no, pensam
que ha generat moltes diferències, moltes desigualtats i també
moltes desigualtats i diferències pel que fa no només als
transcurs i desenvolupament del curs sinó al rendiment final i
a les notes finals que hi haurà.

Estam convençuts que aquest curs atípic, al qual podem
afegir un final de curs passat totalment extraordinari, pot ser
una llosa, un pes que arrossegaran molts d’alumnes i que durà
conseqüències negatives. M’agradaria equivocar-me però
creiem que les properes estadístiques d’abandonament escolar
ens ho podran aclarir.

Respecte de les esmenes, consideram que són necessàries
i les veiem amb bons ulls per poder millorar i actualitzar la
iniciativa, tant de bo el pròxim curs sigui totalment presencial
per a tots els nivells com estableix l’esmena número 1.

Per tant, nosaltres hem de dir, una vegada més, que votarem
que sí als tres punts d’aquesta iniciativa, tant si s’accepten com
si no les esmenes, i dir que en el punt primer, en concret,
entenem que també és que sí perquè hi caben millores de cara
a futur a partir de l’experiència que ja hem tengut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de deu minuts. Per tant, demanam al grup
proposant si podem continuar o volen suspensió de la sessió. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Podem continuar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Podem continuar. Per tant, en darrer torn, per tancar el
debat té la paraula el grup proposant, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair el suport total
a la proposta per part de Ciutadans i El Pi, en un tema tan
sensible com és la semipresencialitat, i agrair el suport parcial,
hem de ser agraïts, diuen, para ser bien nacidos no?, dels grups
del Govern als punts 2 i 3, encara que sigui mitjançant esmenes
les quals evidentment acceptarem, amb la intenció que qualque
cosa d’aquesta proposta surti endavant. 

Sí els he de dir que lamentam evidentment que no vulguin
aprovar el punt 1, la qual cosa ens denota, per una part, que
tenen vostès por de posar una partida suficient per lluitar contra
aquests problemes que originen la semipresencialitat, perquè sí
que és vera que hi ha hagut una partida extraordinària, la
partida COVID, però ha estat suficient? No, no ha estat
suficient, perquè si hagués estat suficient ni debatríem ara el
tema de la semipresencialitat, la necessitat de consolidar, la
d’ajudar els nins que tenen unes necessitats especials de risc, a
què fa referència el tercer punt, al qual vull fer una especial
referència per donar-los tot el nostre suport, per com de
malament ho han passat amb aquesta pandèmia i en les
condicions en què s’han trobat, molts, sense poder anar a escola
per la impossibilitat d’establir mecanismes i recursos suficients
per adaptar els protocols sanitaris a les seves necessitats; i
també tot el nostre suport a aquells alumnes de segon de
batxillerat, que també ho han passat fatal, que fan la
selectivitat, que han hagut d’estudiar a distància, que molts no
han tengut unes plataformes per poder seguir les classes dia a
dia des de ca seva, i a aquelles famílies amb nins petits de
segon d’ESO -perquè són nins petits de 12 anys- que han estat
tots sols a ca seva la meitat del curs, molts, connectant-se -a
estones- a les classes, molts, sense tenir internet o dispositius a
ca seva en condicions per poder fer-ho, perquè no tots tenen les
condicions que ens pensam tenir molts. I per a tots aquests nins,
precisament, hagués estat més en consonància i més coherent
que tots donàssim suport al conjunt de la proposta.

I què veiem, també, en tercer lloc? Que per ventura el que
no els agrada també és o la referència a tots els centres de la
xarxa pública que fa a la primera proposta, cosa que desapareix
a la segona i a la tercera, i que inclou centres concertats i
centres de titularitat pública, els agradi o no els agradi, tots són
de la xarxa pública i tots han de tenir els mateixos drets i les
mateixes oportunitats. 
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I, en tercer lloc, que també supòs que estan, en part, un poc
empegueïts que en el seu dia varen votar en contra del pla de
lluita contra l’escletxa digital, que també fa referència el primer
punt i que no obstant va sortir endavant en aquest parlament,
pels vots de la majoria de l’oposició, d’aquella majoria
responsable que va donar suport a la proposta del Partit
Popular.

Res més, agrair per tant que d’aquesta proposta surti
qualque cosa endavant i encoratjar la Conselleria d’Educació
a tenir-ho en compte perquè no es torni a repetir una situació
com aquesta.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. Acabat el debat, passaríem a votar la
proposició no de llei, entenc que admet votació separada?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Votaríem en primer lloc el primer punt i després
entenc que podem votar, en segon lloc, el segon i tercer punt,
conjuntament. D’acord.

Vots a favor del primer punt?

EL SR. SECRETARI: 

5 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT

Abstencions, no n’hi ha. D’acord, quedaria rebutjat, aquest
primer punt. 

Vots a favor dels segon i tercer punt?

EL SR. SECRETARI: 

Unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, unanimitat. En conseqüència, queda aprovada la
proposició no de llei..., en conseqüència aquests segon i tercer
punts queden aprovats, de la Proposició no de llei RGE núm.
15424/20, relativa a semipresencialitat i igualtat de condicions
en els centres educatius de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2371/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, per un accés just als
productes de la menstruació.

A continuació, passam el debat a la Proposició no de llei
RGE núm. 2371/21, del Grup Parlamentari Mixt, tot i que els
he d’informar que el Grup Parlamentari Mixt ha presentat
l’escrit RGE núm. 5446/21, mitjançant el qual sol·licita
l’ajornament d’aquest debat i els deman ara als portaveus si
podem posposar el debat d’aquesta PNL. 

D’acord, entenc que, per assentiment, pot ser així. En
conseqüència, quedaria ajornada aquesta proposició no de llei. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 2708/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a Any Internacional de
l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible.

Passaríem a la següent, la RGE núm. 2708/21, dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al
Desenvolupament Sostenible.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Bona.

SR. BONA I CASAS: 

Moltes gràcies, Sr. President. L’interès per la creativitat ha
sofert alts i baixos al llarg de la història recent de la humanitat
i en certa manera igual podríem aventurar-nos a dir que és per
quin és l’origen d’aquest interès. Qualsevol procés d’innovació
on es desenvolupen solucions noves i efectives per resoldre un
problema necessita dues coses: d’un problema i d’una solució.
Quan inicialment hi ha una necessitat de resoldre un problema,
es desenvolupen solucions que intenten adreçar aquesta
necessitat, ho podem veure, per exemple, en el cas d’intentar
trobar una vacuna per a la COVID-19; però, en canvi, quan el
procés s’inicia a partir d’una solució, sovint ens trobam amb
una situació on tenim una solució, que no necessitam a priori,
o això pensam, i la dificultat en aquests casos és que, com no
trobem una necessitat, tendrem una cosa que no vol ningú. 

I això passa, per exemple, amb la recerca bàsica, on igual
les necessitats i les solucions trobades apareixen molts d’anys
després, i quan arriba aquest moment és cert que són
extraordinàriament disruptives, que poden canviar el curs de la
humanitat, però fins que no arriba aquest moment pot semblar
que no serveixen per a res. 

La mecànica quàntica, per exemple, en els seus orígens a
principi del segle XX era un tema molt teòric de física moderna
però, dècades després, ens ha permès tenir làsers, ordinadors,
ressonàncies magnètiques, telecomunicacions, la immensa
majoria dels dispositius electrònics que usam no existirien. 

I amb la creativitat passa un poc el mateix, de vegades
venem la creativitat dient que és molt bona, que és important en
educació, per exemple, però no deixam clara per què és
necessària. I quan és així, l’interès decau i, certament, des del
Grup Parlamentari Socialista creiem que la situació viscuda
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amb la pandèmia de la COVID-19 propicia que sigui un bon
moment per donar protagonisme als sectors de la indústria
cultural i del coneixement, ja que la cultura i la ciència han
estat un dels motors claus per sortir endavant. 

Així que volem que puguin visibilitzar-se i sortir a dir que
necessitam la creativitat, sumant-nos, així, a aquesta iniciativa
de la UNESCO, de l’Any Internacional de l’Economia Creativa
per al Desenvolupament Sostenible. 

Necessitam la creativitat per afrontar la novetat, els canvis,
com per exemple el canvi climàtic, que és el nostre següent
gran repte, o la revolució tecnològica de la intel·ligència
artificial; tots aquests canvis generen noves necessitats i això
dona lloc a noves solucions. I no només ens referim a canvis a
escala global, sinó també a escala local ja que és una economia
que té externalitats altament desitjables per a les Illes Balears.
Es tracta d’un sector en creixement, que no només genera llocs
de feina de qualitat sinó que, a més, té un especial impacte
entre els joves, amb un elevat nivell de formació i, per tant,
legions de joves altament qualificats que varen abandonar el
país durant la crisi financera del 2008, ara, els podem atraure.

I això atorga un paper central a la universitat, tant per ser
ens transmissor i generador de coneixement com per ser actiu
principal dels fonaments bàsics del desenvolupament econòmic
creatiu ja que genera tota una sèrie d’startups al seu voltant. 

Així que, a nivell de les Illes Balears ens permet donar
resposta a la necessitat de fer la transició cap una economia
més resilient als canvis i que eviti entrar processos d’histèresi,
on els efectes de la crisi poden perdurar molt més enllà en el
temps que els factors que l’han desencadenada, per exemple si
el turisme se’n ressentís més enllà de l’existència del virus de
la COVID-19.

Volem aprofitar, per tant, també, un instrument relacionat
amb l’economia creativa, com és el programa Next Generation
EU, uns fons que suposen una oportunitat històrica per a les
Illes Balears per avançar cap a una economia més sostenible i
diversificada. Per això, la proposta insta el Govern a celebrar
l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al
Desenvolupament Sostenible, tal i com demana la UNESCO,
de forma apropiada, de conformitat amb les prioritats de les
Illes Balears i en consonància amb l’Agenda 2030, a fi de crear
consciència de la importància de l’economia creativa,
promoure la cooperació i l’establiment de xarxes, augmentar la
capacitat dels recursos humans i afavorir un entorn propici per
al desenvolupament d’aquest tipus d’economia en tots els seus
vessants.

A més a més, la proposició no de llei també insta el Govern
a desenvolupar projectes que contribueixin a l’impuls de
l’economia creativa en tots els vessants, a través del fons
europeus del programa Next Generation EU.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, nosotras creemos que
indudablemente ahora es el momento de potenciar el
conocimiento, ahora que la pandemia parece que abandona,
para Baleares le toca evaluar los daños y reponerse, y eso
significa abrir nuevas oportunidades de riqueza. Hasta ahora
sólo hemos contando con la industria turística y hemos
subestimado el poder que esta comunidad autónoma tiene o
podría tener en otros campos, como aquí, por ejemplo, estamos
haciendo referencia a la industria del arte y también a la
economía del conocimiento.

Nosotras pensamos que la diversificación de nuestra
economía es una tarea pendiente, lo hemos dicho muchos años
atrás, pero ahora se hace más que evidente que la fragilidad de
nuestra economía es cada vez más acuciante si seguimos
caminando únicamente por la ruta del turismo. Con esta
iniciativa lo que queremos es crear conciencia de la
importancia de la economía creativa y con ello potenciar
sectores hasta ahora secundarios, e incluso desconocidos, como
la industria aeroespacial, pero también la investigación, la
robótica, la informática; yo, personalmente, estoy convencida
de que esta comunidad autónoma tiene un potencial
incalculable para crear riqueza desde otros muchos sectores y
hay que transitar, les digo, todas las posibilidades para ofrecer
un futuro mucho mejor.

Lo que nos importa a nosotras y con el objeto en el que
presentamos esta iniciativa, es que Baleares avance sin
cortapisas hacía el desarrollo y que vaya de acuerdo a los
tiempos y a las necesidades. Ya sabemos cuáles son nuestras
carencias y es que hemos dependido de terceros para sostener
nuestra economía, pero es que ahora tenemos que ser relevantes
también en gastronomía, en arte, en cultura, en educación,
todos estos sectores no van a traer nada más y nada menos que
prosperidad a nuestras tierras, y eso tenemos que conseguirlo
para garantizar puestos de trabajo no precarios que dignifiquen
todas nuestras posibilidades. 

La sociedad balear tiene una capacidad heroica para
levantarse, para reponerse del dolor y también para conocer las
carencias, y nosotras, como representantes de la sociedad,
tenemos que procurar ofrecerle las herramientas y todas las
posibilidades que estén en nuestras manos de desarrollo,
siempre buscando el bienestar general de todas las personas.

Además, en esta iniciativa hacemos una propuesta muy
concreta y es que esos cambios además se inicien financiados
con una parte de los fondos del programa Next Generation EU.
Invertir en desarrollo nosotras consideramos que va a ser
siempre ofrecer alternativas al turismo y con ello se van a crear
nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de empleo no
precario y mejorar la calidad de vida de las personas de esta
comunidad, que tanto ha sufrido por el cierre de la temporada
turística pasada.

Creo que es importante poner las bases para que no nos
vuelva a pasar algo así, porque está en nuestras manos y
tenemos que tomarlo como una responsabilidad para Baleares.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Parlar el darrer té aquestes coses, queda
poc a dir, s’ha dit tot, però bé. Parlam d’economia creativa per
al desenvolupament sostenible i dins la proposta, en el si de la
proposta es parla, per exemple, de la necessitat de fer la
transició cap a una economia més resilient als canvis i que eviti
entrar en processos d’histèresi, on els efectes de la crisi
perdurin molt més enllà en el temps que els factors que les han
desencadenat. 

És clar, al final parlam de generar una economia més forta,
més diversificada, més diversa i on amb una empenta no
caiguem enterra, sinó que siguem prou forts com per aguantar
l’empenta, i no només això, en cas de caure aixecar-nos aviat.
Per això, per exemple, es parla de crear consciència de la
importància de l’economia creativa per a la societat de les Illes
Balears, promoure la cooperació i l’establiment de xarxes. Al
final parlam d’això, de què hi hagi tots els sectors econòmics
en disposició de cooperar entre ells i de créixer plegats.

Per tant, jo crec que és una proposta que, a més, parteix de
dues bases que crec que són importants: una és l’Agenda 2030
per al desenvolupament sostenible, i l’altra és que la duim a
aquesta comissió, per tant, parlam de coneixement, parlam de
recerca i parlam d’educació i cultura. Tot això fa que es pugui
anar més enllà d’una simple declaració de principis i, a més a
més, en el segon punt parlam d’euros, parlam de què s’aprofitin
els fons europeus del programa Next Generation, per posar en
marxa projectes d’aquestes característiques.

A partir d’aquí, és clar, no parlam, com deia, d’una simple
declaració de principis, sinó de posar euros damunt la taula.
Confiem que surti aprovada perquè és una proposta, crec, amb
la mirada posada en el futur.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara en torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Popular
donarem suport a aquesta iniciativa, proposta, declaració. Sí els
he de dir que no sabem realment si el que necessita Balears a
dia d’avui, amb la crisi sanitària i econòmica, és fer
celebracions, vostès proposen celebrar l’Any Internacional de
l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible de
forma apropiada; tal vegada seria més coherent proposar
invertir adequadament, que estam per davall de la mitjana, a la
Universitat, com diu el rector actual i l’anterior, o augmentar
directament els recursos humans, sense fer aquestes
celebracions per conscienciar els governs, o donar
transparència també al control del Parlament i crear la

Comissió permanent de control dels fons europeus, per veure
que es destinin evidentment a totes aquestes necessitats que
volem celebrar per conscienciar la ciutadania i les
administracions, i que nosaltres demanam des del Grup Popular
i que estan encallades a la Mesa del Parlament, amb el vot del
president d’aquest Parlament. 

Per ventura serviria per crear més llocs de feina, empoderar
les persones, com diuen vostès a l’exposició de motius, o es
milloraria també la recerca avui en dia, sense haver d’esperar
a l’any 2030 i fer celebracions fer a l’any 2030, tal vegada,
enlloc d’això, el que podrien fer és invertir ja a l’any 2021 i per
ventura tendríem més resultats a la nostra feina de
representació pública que tenim els diputats, i la ciutadania tal
vegada ho celebraria un poc més, que l’any internacional que
vostès volen celebrar.

Tot i això, era un petit comentari crec irònic, però encertat,
molt encertat, perquè si sortim al carrer no crec que la gent el
que ens demani siguin celebracions, sinó que es demanen
inversions. I no obstant, nosaltres no acostumam a bloquejar
iniciatives de la resta, per allò que tenguin aquell punt
mínimament positiu per a la ciutadania, per la qual cosa hi
votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Quan les agències de Nacions Unides
declaren..., ja n’hi ha de declarats, dies mundials, dies
internacionals i, a més a més, declaren l’Any Internacional de
l’Infermeria, aquest Any Internacional de l’Economia Creativa
i de Sostenibilitat, és precisament per mancances que tenen els
països, és a dir, no arribam a la necessitat i a la demanda que es
fa damunt un col·lectiu molt divers i molt necessari, per cert,
una opció a la diversificació també del nostre model social i
econòmic i per això es creen els dies internacionals. I el nostre
país, el conjunt del país, i no n’és aliena la nostra comunitat
autònoma, evidentment s’ha d’adherir a aquesta
commemoració. Commemorar el dia internacional,
evidentment, o l’any internacional, no és una qüestió de fer un
acte multitudinari i tenir una projecció mediàtica, sinó
demostrar i visualitzar compromisos i mesures envers aquest
col·lectiu, que com sabem és un col·lectiu que ha estat molt
afectat per la pandèmia, per la crisi social i econòmica arran de
la pandèmia, la crisi sanitària.

Però la declaració de Nacions Unides envers aquest tema i
la seva agència no ve per mor de la COVID, sinó per mor
d’aquestes mancances, i ho diu, de fet, hi ha un dels seus
pronunciaments, a la declaració diu: “¿Hay un mejor momento
para impulsar la creatividad económica? Esta declaración no
viene por el año de la pandemia”. Ho diu expressament la
resolució per la qual es declarava aquest any. Hi ha tota una
sèrie de programes que se celebren arreu de diferents països.
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Nosaltres dins el Pacte de la reactivació social i econòmica
de les Illes Balears, l’eix número 8 precisament recull accions
envers les indústries culturals i creatives i la digitalització, per
tant, hi vàrem donar suport.

El que sí és cert és que aquí, i ens preocupa, ens inquieta un
poc, és que parla només de “a través dels fons europeus, del
programa Next Generation EU”. I el que ha de fer el Govern és
comprometre’s a tenir un pla continu envers d’aquestes
actuacions i un pressupost molt definit propi també, tot i que a
la situació de crisi que tenim evidentment, no s’hi pot destinar
el suficient amb fons propis, propis, i dic propis dels ingressos
de la comunitat autònoma, sinó de finançament extern, a través
del Next Generation o a través de la necessitat del finançament
que ens pertoca per al nostre propi règim fiscal, que no és aliè
el tema d’aquest sector a patir la mancança de finançament pel
règim fiscal de les Illes Balears.

Nosaltres sí donarem suport a aquesta iniciativa, a aquesta
proposició no de llei, però sí que instaríem els partits que donin
suport al Govern que el Govern, a més a més del fons de Next
Generation EU, no sigui la borsa de finançament de totes les
necessitats estructurals que tendrem en aquesta comunitat i que
es destinin fons propis d’ingressos propis i pressupost propi de
la comunitat autònoma, i demanar a l’Estat, és a dir, al
ministeri, el finançament que pertoca per a la sostenibilitat
d’aquest sector sempre, sempre, i que augmenti.

Tenim una possibilitat de diversificació del nostre model
social i econòmic, dic de diversificació, i aquest és transversal
a molts d’àmbits. Hi ha una diputada aquí que precisament du
endavant aquesta iniciativa, que sap perfectament que Eivissa,
per exemple, en aquest tema, en tema de moda i en tema de
creativitat i disseny, hi té molt a dir, i vostè sap perfectament en
quina situació es troba.

Per tant, només volia fer aquesta reflexió, a més a més de
manifestar el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Per part d’El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies president, senyores i senyors diputats. Vagi per
endavant el nostre suport a aquesta iniciativa que avui se’ns ha
presentat. Estam absolutament d’acord que la recuperació
global i els grans reptes a què ens enfrontam, com a humanitat,
necessiten d’idees creatives, d’innovació i que siguin
promogudes per la ciutadania, les organitzacions i els governs.

La creativitat ha de ser el motor de l’economia d’aquest
segle XXI. Només donar una dada, segons l’informe Investing
in Creativity de la UNESCO, ens apunten que el sector cultural
i creatiu promou 30 milions d’ocupacions en el món entre els
joves de 15 i 29 anys. És el sector que empra més joves, joves
que són nadius digitals i que estan conscienciats i implicats
amb el planeta.

Només els vull fer una reflexió, no em vull estendre dient,
com he dit per endavant, que els donarem suport, que tampoc
no bloquejarem mai aquest tipus d’iniciatives. El que jo crec és
que si volem realment que això sigui així hi ha una manera i és
assumir riscos tots, assumir riscos el Govern, els consells, els
ajuntaments. Aconseguir i facilitar la feina a empreses tractores
que facin de qualque manera d’acompanyament i arrisquin amb
les startups de què s’ha parlat aquí i conservar i fins i tot
importar talent. 

Amb tot aquest combinat, pensam que aquestes empreses
creatives realment tendran un lloc aquí a la nostra comunitat
també i aquesta economia creativa serà una realitat. Sinó, no
deixarà de ser una declaració de bones intencions, com tantes,
que s’aproven en aquesta comissió, on es diuen precioses
paraules, però que llavors, a l’hora de la veritat, no es
tradueixen en polítiques.

Així és que la nostra resposta és sí, però esper que vagi més
enllà d’aquesta declaració que damunt paper avui quedarà,
crec, aprovada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. No assisteix el Grup Parlamentari Mixt
i, per tant, passarem la paraula per contradiccions als grups
proposants. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Sí, agrair el suport als grups proposants i sobretot que no es
caigui en les paraules d’Unamuno, de “que inventen ellos”, que
no estaven lliures d’ironia perquè ell mateix era un creador.

Agrair el comentari del Sr. Gómez, de Ciutadans, sobre el
Pacte de reactivació de les Illes Balears. Trobar a faltar el
comentari del Partit Popular respecte d’aquest fet, perquè, és
clar, si s’haguessin sumat al Pacte de reactivació doncs igual ho
sabrien. Efectivament, a l’eix 4 es parla de l’economia del
coneixement i la innovació i impuls a nous sectors, amb
mesures de foment de la innovació i les noves tecnologies, la
ciència i la transferència de coneixement i mesures de captació
i generació de talent i suport als investigadors. I en la meva
versió, crec que vostè ha esmentat l’eix 8, i a mi em surt com
a eix 9, però potser igual són versions diferents, el foment de
les indústries culturals i creatives.

És cert que la situació de Balears no és la desitjable, però és
que quan aquest Govern va prendre possessió a la legislatura
anterior, el 2015, hi havia regions d’Àfrica que invertien més
en I+D que nosaltres. Actualment, en el 2019 ens trobam al
màxim històric de nombre d’investigadors d’aquesta terra, n’hi
ha 1.965, per 1.346 de l’any 2015, s’ha incrementat un 46%,
s’ha incrementat l’ocupació en I+D, en general, sumant també
tècnics de suport, en un 52%. En aquest període, la segona
comunitat que ha fet un increment a nivell d’Espanya és el País
Basc, només un 13,7%. Per tant, l’increment realment ha estat
espectacular, però, és clar, tampoc no permet treure pit perquè
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el nivell era tan paupèrrim que encara seguim a la cua de
l’Estat.

Es realitzen, a nivell d’accions de la Direcció General de
Recerca, accions per incorporar talent via recursos humans i
també accions per donar impuls a l’excel·lència a través de
convocatòries de projectes, o organització de congressos.
Òbviament tot això es finança a base de pressupost i, per
exemple, no és de rebut que es facin comentaris aquí, quan en
el pressupost d’enguany el Partit Popular va voler buidar de
contingut l’Institut d’Innovació de les Illes Balears.

Hi haurà una llei de la ciència que aquest Govern pensa
aprovar, on es posarà també negre sobre blanc el compromís
d’aquest govern respecte l’economia del coneixement.

I també destacar la implicació que hi ha del sector privat de
les Illes Balears que també ha creat un..., s’està començant a
crear una cultura d’inversió en recerca, perquè l’I+D
d’empreses privades ha crescut un 258% en aquest període.

Per tant, l’esperit d’aquesta iniciativa és, efectivament de
traslladar també la consciència d’aquesta necessitat a la
ciutadania i de sumar i d’implicar-nos tots que seguim cap
aquest camí i vull agrair altra vegada el suport dels diferents
grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bona. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias por el voto a favor y no haremos más
intervención. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Senzillament agrair els vots favorables
i no en faré més ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Escoltats els portaveus i veient la
unanimitat, entenc que podem donar per aprovada la proposta
per assentiment.

Per tant, quedaria aprovada la proposta RGE núm. 2708/21,
relativa a l’Any Internacional de l’Economia Creativa per al
Desenvolupament Sostenible.

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