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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. Es produeixen substitucions?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Perdoni, president, pel Grup Parlamentari Ciutadans
Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. 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. 5014 i 6392/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5014/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a beques
menjador.

Començarem el debat per la RGE núm. 5014/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beques menjador. Per a la seva
defensa té la paraula la Sra. Durán, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bona tarda, diputades i
diputats. Avui som davant d’una proposta, davant una PNL que
va presentar el nostre grup parlamentari dia 19 de maig, el 
motiu i el títol de la iniciativa d'aquesta PNL que vàrem
presentar el mes de maig, són les beques de menjador. El que
nosaltres demanàvem és molt senzill: volíem una millor gestió
de tots els expedients de les beques menjador per arribar a més
sol·licitants, per tant s'havien de revisar tots els requisits
d'aquestes beques, i també l'agilitació del seu pagament. 

Com dic, això era el mes de maig del 2021. Després
d'aquesta PNL hem parlat moltes vegades de beques menjador,
i jo personalment n’he parlat moltes vegades perquè, a una
moció derivada d'una interpel·lació que li vaig fer al conseller
el mes d'octubre, després, a les propostes de resolució que
vàrem tenir després del debat de la comunitat, hem demanat
que no sols s'agiliti el pagament de les beques menjador, sinó
que també demanàvem que es paguin les beques menjador a
aquelles 2.000 famílies que a dia d'avui, i encara som al mes de
febrer, encara no han cobrat les seves beques menjador. I
m'explic.

Enguany ha estat el pitjor any, el pitjor curs per arribar les
beques a les famílies; les famílies varen començar a tenir la
beca menjador el mes de novembre. Hi havia famílies, i jo ho
he dit al plenari, i li he dit directament al conseller, que no
podia ser que quan tenim un augment de demanda de les
famílies, i record perfectament una intervenció del Sr. Josep
Castells en aquest sentit, que nosaltres, que hem estat capaços
d'agilitar molts de procediments legislatius dins tots els àmbits
de l'administració, no haguem estat capaços d'agilitar tant els
requisits com els processos administratius per poder donar una

beca i sobretot, ja no només la resolució d'aquesta beca, que
arribi directament a les famílies. 

Com dic, es varen començar a pagar aquestes beques el mes
de novembre. Hi ha hagut un gran augment, és cert, perquè és
veritat que encara estam immersos en una crisi econòmica que
ha fet que hi hagi un augment important de famílies que
depenen sí o sí d'aquesta beca perquè els seus fills vagin al
menjador, perquè, si no, no queden, no es poden permetre que
quedin al menjador. També hi ha hagut famílies i mares de
família que ens deien que no havien pogut començar a fer feina
perquè no podien deixar els seus al·lots al menjador,
senzillament perquè no el podien pagar. 

Però és que, a més, quan es varen començar a pagar, es va
acabar la quota del doblers que tenien i varen quedar 2.000
famílies pendents de cobrar aquesta beca que, repetesc, a dia
d'avui, el mes de febrer, a no ser que es paguessin aquesta
setmana, encara no tenien concedida i cobrada aquesta beca,
encara no poden dur els seus fills als menjadors. 

Per tant, creiem que, encara que sigui una PNL del mes de
maig, és més actual que mai.

Crec que han vist el meu to, supòs que ara diferents partits
polítics ens diran que la conselleria té molt de pressuposts i el
pressupost actual multiplica per no sé quant el  pressupost de
quan nosaltres governàvem i d’altres. Els ho dic sincerament,
els dic sincerament que tots aquests arguments que vostès ens
diuen a les famílies que no poden dur el seu fill al menjador els
és exactament igual, i crec que fem el ridícul si ens tiram els
trastos, nosaltres a vostès i vostès a nosaltres, quan el que
necessiten és una menjada diària aquests nins, perquè ara ho
passen pitjor que mai. 

Per tant, els deman, amb el to que el present aquesta PNL,
que hi votin a favor. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Bueno, efectivamente, Sra. Durán, le
vamos a decir algunos datos, como mi compañera Yolanda,
pero no por dejarlos a ustedes mal sino por ver el progreso que
ha tenido la sociedad balear y el Govern en general, que se ha
pasado de 800.000 euros que se daban a becas de comedor el
2014, no voy a decir quién estaba gobernando entonces, hasta
los 7 millones del 2021, hasta ahora que se ha aumentado hasta
casi 8 millones de euros. No por dejarlos mal a ustedes, sino
por comparar que efectivamente se va avanzando de 800.000
a casi 8 millones de euros, pues es una cifra que evidencia el
progreso que ha tenido el Govern y en este caso, pues, la
empatía que ha tenido el Govern con lo que estaba pasando
fuera y con la realidad, y más ahora con la situación de crisis
económica que se ha vivido y que aún, bueno, la gente lo
necesita aún más y es aún más necesario el apoyo de las
instituciones.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105014
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Sólo quería comentarle que nosotras comprendemos y
estamos de acuerdo con el fondo de su propuesta, estamos
absolutamente de acuerdo, ¿quién no podría estar
absolutamente de acuerdo con que se tramiten las
convocatorias con una mayor agilidad, con que a todo el mundo
que lo necesite se le pueda dar la beca de comedor que
corresponde? De hecho estamos tan de acuerdo que, ya le digo,
hasta 8 millones de euros casi que se van a adjudicar para becas
comedor.

Entonces, por ahí no puede..., vamos, el resultado es
evidente y los datos son muy claros, pero es que además las
solicitudes de las que ustedes hablan, por ejemplo, de las 2.000
personas eran, por un lado, o personas que no cumplían los
requisitos por niveles de renta o personas a las que les faltaba
documentación; pero es que, además, a aquellas personas que
no cumplían los requisitos por niveles de renta, se volvió a
hacer una convocatoria para ampliar los requisitos de renta,
pudieron entrar más personas con una renta un poquito más
elevada, porque se ajustó al requisito que estaba basado ahora
ya en el IPREM, y además se tuvo en cuenta, cosa que es muy
favorable, la renta del 2020, porque esa renta precisamente
reflejaba esa realidad económica dolorosa que había dejado el
coronavirus. 

Se hizo una nueva convocatoria en su momento para todo
el dinero que no se había podido adjudicar se adjudicara, y
muchas otras personas, muchas otras familias pudieron acceder
de nuevo, con lo cual se gastó todo el dinero en becas comedor.
Y se está tratando de agilizar los trámites y se está tratando de
mejorar constantemente en cada convocatoria la propia
convocatoria con las bases, hasta tal punto que incluso se ha
ampliado para las personas que hayan tenido una situación
sobrevenida, las que han estado, por ejemplo, en una situación
de ERTE, es un mecanismo estatal que hemos puesto en
marcha y que ustedes en su momento con la crisis no supieron
verlo, nosotras lo hemos propuesto y hemos activado todo un
escudo para que esos ERTE tampoco no sólo no se pueda echar
a la gente a la calle sino que, además, que estando en una
situación de ERTE también te puedan dar una beca comedor.

Con lo cual, nosotras no es que vayamos a votar en contra
porque no nos parezca bien, evidentemente, la línea que está
llevando el Govern y las líneas políticas que marcamos
diariamente y constantemente los grupos parlamentarios, y creo
que ahí tenemos cierta unanimidad, es que las personas que más
lo necesiten puedan tener una beca de comedor. 

Mi familia también se beneficia de esta beca de comedor,
por cierto, mi hermano pequeño. Pero, como digo, no le vamos
votar en contra porque no estemos de acuerdo con el contenido
sino porque realmente consideramos que no está acertada esta
propuesta. Son evidentes las mejorías que se están teniendo
desde el 2014, como ya le decía, y la gestión, la agilidad, las
convocatorias se mejoran año tras año y se adecuan a las
circunstancias sociales que vive la gente para que, al fin y al
cabo, de 800.000 euros que se proponían en 2014 a los casi 8
millones que se dan ahora, nadie, efectivamente, se quede atrás.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bona tarda a tothom. Sra. Durán, si
no fos perquè tenim la situació que tenim, li diria, escolti, 19 de
maig, s'ha millorat en els pressuposts de la comunitat
autònoma, de desembre del 2021, on molts de grups
parlamentaris hem fet esmenes per a beques menjador, el nostre
grup parlamentari per un valor d’augmentar-les 949.000 euros,
es varen rebutjar totes.

El que passa és que, a l’octubre del 2021, ve aquí la
consellera i parla en representació de l'Oficina Balear de la
Infància i l'Adolescència i manifesta qüestions com “confirmar
estar absolutamente preocupada per la pobresa infantil a les
Illes Balears”, cosa que vostè sap -tots sabem- que ho ratifica
i ho diu la Mesa per la Infància, el Pacte per a la Infància, això
una.

Dues, també li diria, o sigui, no em preocuparia tant el
debat que es pugui fer per millorar, transaccionar o, fins i tot,
potser, qualcú argumentar un poc més, rebutjar-li la seva
proposició no de llei, si no fos perquè MÉS per Menorca, el dia
21 de febrer..., de gener -perdó- ha enregistrat una proposició
no de llei, exactament en la línia que ha anat vostè; que critica
dues coses, implícitament: partida pressupostària insuficient
d'aquest exercici, i planteja per al curs 2022 a 2023. Per a
nosaltres, atesa la situació reconeguda pel Govern, pel director
de l'OBIA i per la Mesa del Pacte per a la Infància, del tot
insuficient, el pressupost, com s’ha demostrat, evidentment.

Però és que critica la gestió, les millores en la gestió,
precisament perquè fa paràmetres on han estat exclosos i han de
passar per una revisió del procediment administratiu i per la
qual cosa no arriben a temps les beques, les ajudes a menjador.

Ja li dic que nosaltres, ja li avanç a la representant de MÉS
per Menorca, que evidentment nosaltres, com va dir el Sr.
Castells a la seva argumentació, com que és de caràcter
d’urgència, l’hi donarem un sí, i potser la hi transaccionam,
perquè no esperi al curs 2022-2023. Ho farem immediatament,
per què? Perquè, malgrat sigui un pressupost insuficient ara, el
Consell de Govern té capacitat de fer modificacions de crèdit
ateses les situacions d'extrema urgència o extraordinària, i
aquesta és una situació d’urgència i extraordinària, on no
baixen els índexs de pobresa infantil i, per tant, de pobresa
familiar suficientment, no dic que no baixin percentualment, un
poc, afortunadament, però no suficientment.

Per tant, sí entenem a més que s’ha de... A més, vostè
planteja aquí millorar la gestió, no és que digui que
immediatament es disposin 500.000 euros. No entenc el vot en
contra dels membres que són a la Mesa del Pacte per la
Infància quan reivindicam això a les reunions de la Mesa del
Pacte per la Infància, o diem que té raó al director de l'oficina
de l'OBIA quan ve aquí, i és ver, hem de fer més, això és un
compromís, millorar la gestió i de caire immediat.
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Per tant, nosaltres, evidentment, com que fem aquest mateix
discurs quan fem esmenes, el fem aquí, a la Comissió
d'Educació, i també el fem a Serveis Socials, nosaltres li
donarem suport.

Però fixi’s en una cosa, Sra. Santiago, en una qüestió que sí
afecta el que diu la consellera d’Afers Socials respecte d’altres
conselleries, quan es parla de pobresa infantil, infantil, que era
el cas d’aquella compareixença del mes d'octubre: “no puedo
valorar lo que hacen otras consellerias como la de
Educación”, parlam de pobresa infantil, parlant de la gestió de
beques menjador i la insuficiència del pressupost.

Per tant, si vostè vota en contra que es millori -vostè o qui
sigui- vota en contra que es millori la gestió..., pues sí, pues a
lo mejor hay un poquito de animadversión hacia quien está
planteando -qui sigui- la iniciativa. Almanco per
l'argumentació que s’ha donat, i nosaltres entenem que és prou
coherent, no afecta estructuralment -en absolut- a distorsionar
els pressuposts de la comunitat autònoma i, sobretot, que les
famílies la puguin rebre el més aviat possible, per la qual cosa
reiter que nosaltres, tal com està plantejada i amb la mateixa
argumentació, hi donarem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, Sra. Durán, vostè mateixa ens ha fet
l'argumentari i és perquè..., no és perquè siguem previsibles,
només, és perquè sap perfectament que quan vostès gestionaven
feien curt i -com que ho sap- ho especifica, i ens ho diu; vostès
diran la veritat: quan nosaltres gestionàvem, fèiem curt: perquè
al curs 2014-2015 hi havia 800.000 euros, i al curs 2019-2020,
no en pandèmia, que tot s'ha multiplicat, 2019-2020, que quan
es varen aprovar els pressuposts encara no teníem dins el cap
que pogués passar el que va passar, eren 3,5 milions.

Per tant, la diferència en època normal -per dir-ho de
qualque manera, fora les necessitats extres- és abismal. Vostès
sabien què els diríem, perquè eren conscients de com de
malament o com de curt feien en aquest aspecte, quan
gestionaven. 

Millora de la gestió? Bé, jo crec que, nosaltres entenem que
la millora hi és, és contínua. I aquests darrers sis anys hi ha
hagut una millora considerable de la gestió, de fet, hem passat
de repartir 800.000 euros a repartir 7 milions. Però, bé, això
dels 7 milions és circumstancial, per mor de la pandèmia i
distorsiona una mica la cosa, però, bé, prepandèmia, 3,5
milions.

És clar, després parlam de revisar els requisits d'accés, bé,
vostè és més sibil·lina que la seva antecessora, Núria Riera, que
parlava directament que s'havien d'ampliar les beques
menjador, s'havia de pagar tant per menú, no tal i com es fa
ara..., vostè és un poquet més..., un poquet més hàbil i ens parla

de..., ja sabem què és per a vostès revisar els requisits d'accés
per arribar a més sol·licitants, ja sabem què és: vostès parlen de
famílies que realment no ho necessiten, perquè segons quines
empreses facin més negoci. I aquí vostè ho disfressa una mica
més i és més hàbil que la Sra. Riera. 

Perquè, és clar, sí és vera, quedaren 2.000 persones fora,
però perquè no acomplien els requisits o perquè els faltava
documentació, com a totes les ajudes; qualsevol persona que es
presenta a una ajuda corre el risc de no complir els requisits o
que li falti documentació i quedi fora. Això és una cosa que pot
passar a qualsevol moment.

Nosaltres entenem que, entre el 2015 i el 2020, curs 19-20,
es va fer un esforç considerable, molt important, per repartir
millor i arribar a més gent, i repartir més beques i més euros,
augmentar el pressupost. Que el que ha passat entre el 20 i el
22 és estratosfèric, perquè s’ha doblat el pressupost, per tant,
s'ha arribat per tot allà on s'havia d'arribar, i això nosaltres
creiem que s'ha de valorar, s'ha de posar en valor.

Hi va haver una col·laboració en temps de confinament
entre la Conselleria de Serveis Socials i la Conselleria
d'Educació, allà on es feren unes targetes moneder per a les
beques menjador per a les famílies, que no..., vull dir, i això hi
va ser i també s'ha de posar en valor, i també s'ha de valorar
l'esforç, no només del Govern, sinó també dels equips directius,
vull dir que..., serveis socials dels ajuntaments, aquí tothom hi
va posar i tothom es va esforçar.

Per tant, és que voler tornar a plantejar això és voler tornar
a fer trampes amb allò dels menús i això que ja han plantejat
altres vegades. Perquè, a més, seria bo reconèixer que el
sistema, és a dir que el pressupost ha augmentat moltíssim i
que, a més, el sistema funciona. I nosaltres entenem que això és
indiscutible, que a vostès els agradaria que a determinades
empreses el menú el pagàs la conselleria a través de...? Sí, és
així, ja està, no passa res, però no ens ho disfressin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. presidente. Antes de nada, decirle a la
Sra. Santiago que nos alegramos mucho que su hermano
pequeño tenga acceso a una beca comedor. Ojalá todos los que
lo solicitaran tuvieran esa misma suerte porque, claro, sí que
hay muchas familias que se han quedado atrás, de hecho, en la
propia proposición se hace referencia a las que fueron
rechazadas, más de 2.000 solicitudes familiares para becas
comedor.

Y, claro, ustedes dicen: es que se ha duplicado el
presupuesto, tenemos mucho presupuesto. Bueno, pues
entonces aquí algo falla, aquí algo falla, o es que no saben
gestionar ese presupuesto o es que no dedican el presupuesto a
lo que tienen que dedicar. 
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Como nosotros siempre hemos dicho, donde hay que hacer
un esfuerzo presupuestario es en los temas que tienen que ver
con servicios sociales, con educación, con sanidad. Y que hoy
en día en Baleares sigan pasando y tengamos estos datos, pues,
hombre, es bastante preocupante, sobre todo viniendo de un
gobierno, como ya he oído aquí, que hablan del progreso
continuamente y de que todo está mejorando y que esto es una
maravilla, mucho progreso y mucha mejora, pero el índice de
pobreza infantil no hace más que subir.

Y ustedes dirán: no, es que la COVID, el coronavirus...;
bien, pero es que antes de la COVID estaba en el 22%, en
2019, que es... es un problema importante. Ya les digo, mucho
progreso, mucha mesa, mucho Pacto por la Infancia, mucha
comisión, pero a fin de cuentas, al final, la realidad es que hay
miles de familias que no tienen acceso a una beca comedor.
Pues tienen un problema importante de gestión. 

Por tanto, todo lo que venga en el sentido de intentar
mejorar todo eso nuestro voto será favorable, como lo será
ahora en esta proposición no de ley. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. S’ha de
reconèixer l'esforç que ha fet el Govern de les Illes Balears
actual pel que fa a les beques menjador. I és cert també que el
Govern del Sr. José Ramón Bauzá a l'any 2014 tenia un MD o
un NM, necessita millorar, i hagués pogut millorar moltíssimes
coses, i amb això estarem d'acord. 

Ara, malgrat tot això, ja m’abstrauré de la realitat que tenim
ara, perquè crec que sempre es pot millorar, i votaré a favor,
amb l’intent de comprendre que també des del Partit Popular
pensen que poden millorar les situacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la
Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també votarem a favor
d'aquesta iniciativa, bàsicament, però també..., saben vostès, ja
hi han fet referència, que el meu company, el Sr. Castells, ja ha
fet alguna pregunta respecte d’això, certament hem preparat
també una iniciativa, i li he de dir, Sra. Durán, que crec la
nostra és més completa, però sí, quan s'arribi a debatre, doncs,
crec que podrà quedar una cosa més..., -bé, si ens l’accepten-,
amb més cos i ànima. 

Llavors, evidentment, per coherència hem de votar-la a
favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Jo crec que després del debat
aquí han quedat clares diverses coses. La Sra. Durán ha posat
la tireta abans de fer-se el tall, perquè, com que ja s’ho veia
venir, el que ha fet ha estat corroborar el que tothom sap, i jo
crec que ja li ho hem dit ben clar: veníem d'on veníem i, per
tant, la gestió era la que era, i ara el que fa és: d’allò no en
parlem, ara parlem d’això d’ara; molt bé, idò parlem d’ara.

Ara la realitat és que hi ha un pressupost que multiplica per
10 -per 10- el que tenia el Partit Popular. Per tant, jo crec que
multiplicar per 10 un pressupost és, si més no, lloable.

Presenta una moció que és millorar la gestió. Jo crec que la
Sra. Pons ho ha dit aquí, tot és millorable, i això és indiscutible,
jo sempre ho dic: en educació sempre fan falta més doblers, en
educació sempre es pot millorar, tot és millorable i s'ha de
reconèixer; però també hem de reconèixer que, i això és el que
li vull dir, en política de menjador en aquesta comunitat
autònoma en les dues últimes legislatures s’ha fet un salt
estratosfèric -estratosfèric-, i li ho dic així. 

Primer, un, hi ha un canvi quantitatiu substancial, que l’hi
acabo de dir, ja li hem dit les xifres, passem de 800.000 a 7
milions, que s'han prorrogat a 8, quasi 9 milions d'euros. Per
tant, s'ha multiplicat per 10. 

Aquest canvi quantitatiu, aquest canvi substancial
quantitatiu, també ha dut adient un canvi en la gestió perquè, és
clar, aquí es parla que no han cobrat ara, no..., però... abans,
recordo a la Sra. Durán que els alumnes acabaven el curs sense
cobrar la beca menjador, acabaven el curs sense cobrar la beca
menjador, i aquí, ho dic perquè en aquesta comissió es va
aprovar un canvi de sistema per poder començar a cobrar les
beques menjador en dos períodes pressupostaris, perquè abans
era en un període pressupostari i ara són dos. 

Per tant, el canvi en la gestió ha estat també estratosfèric,
les famílies han passat de no cobrar res en tot l'any a cobrar
cada trimestre. Jo crec que és substancial. 

Després parla que s'han d'agilitar des del Parlament també,
jo li dic que sí, però també li torn dir, no és el mateix gestionar
800.000 euros que gestionar 8 milions d'euros, no és el  mateix;
no és el mateix donar beques a un tipus de gent que donar
beques a alumnes que van a l’educació pública, a alumnes que
van a l'educació concertada, que ha estat un canvi substancial
en la política de beques; no és el mateix no donar beques a
educació infantil 0-3 que donar beques a educació infantil 0- 3,
i tot això complica la gestió. Però, bé, es pot millorar? Sí.
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Agilitar? També, però jo crec que al final hem de reconèixer
que s’ha fet un canvi estratosfèric. 

Per tant, crec que el nostre vot serà en contra perquè
consideram que aquesta PNL no és oportuna, perquè sí que es
fan coses i, tal com està redactada, s’estan fent.

Passem a la part de les 2.000 aquestes famoses, no
acompleixen els requisits, no acompleixen els requisits, per
tant, quan algú no acompleix el requisit, com en qualsevol altra
convocatòria; així i tot es va canviar i es va prorrogar i s'han
revisat, hi havia gent que li faltava documentació, etc.

És clar, aquí el representant de VOX diu: no, es que es una
mala gestión, no sé qué; però jo crec que li ho hem dit ben clar:
aportacions, zero, és a dir, als pressuposts ni es va preocupar de
fer cap esmena de beques menjador ni res, simplement es
dedica a aquest discurs catastrofista i que tot va malament. 

Doncs no, hem de reconèixer que hi ha moltíssimes més
famílies ara que mai que cobrem beques menjador. Que ens fan
falta més? Segurament, però hem de reconèixer la realitat i la
realitat és que a dia d'avui hi ha deu vegades més beques
menjador que fa vuit anys, i això és un esforç pressupostari, és
un esforç de gestió i és un esforç per arribar a més alumnes.
Crec que arribar a 12.000 alumnes és un esforç més que
considerable.

Que en fan falta més? Segurament -segurament-, però també
hem de ser conscients..., i aquí també falta veure la quantia de
les beques, que d’això no n'hem parlat, hi ha més de 6.000
persones, quasi 7.000, que han cobrat 880 euros d'ajudes
menjador. Jo crec que és un canvi substancial, i en la gestió
també.

Per tant, votarem en contra, però tenint en compte que
segurament tot és millorable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per part de..., és el torn de paraula
per contradiccions del grup proposant, té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. He de dir que jo dec ser molt
ingènua perquè, sincerament, pensava que amb la redacció
d'aquest punt d'aquesta PNL no s’hi podia estar en contra,
sincerament ho pensava. De fet, no sé com els partits que donen
suport al Govern, PSOE, MÉS i Podem, es tornaran asseure la
setmana que ve amb EAPN, que tenim la comissió de control
del tema de la pobresa, és la setmana que ve, i els diran que han
votat en contra, quan una de les coses que ens varen demanar
precisament des d’EAPN és que es donassin les beques amb
agilitat, que es donassin el mes de setembre, que és el que
nosaltres demanam, que es donin el mes de setembre, i les
persones que estaven amb EAPN a una reunió que vàrem tenir
a espai, no en aquesta sala, sinó..., crec que era a la Sala Maura,

o no sé quina sala, era de l'edifici Ramon Llull, els varen dir
que sí, que sí, que sí.

No només EAPN, quan tenim comissió amb UNICEF, com
deia molt bé el Sr. Juanma Gómez, de Ciutadans, surt també
aquest tema, perquè les beques menjador ara, en aquest
moment, i després de la pandèmia, que hi ha moltes famílies
que ho passen molt malament i hem de dir -i ho recordava el Sr.
Juanma Gómez- que els darrers estudis de pobresa de les Illes
Balears ens diuen que es calcula que un de cada tres nins és
pobre, jo, sincerament, no sé de què em parlen, no sé de què em
parlen.

Vostès diuen que jo m’he avançat, és que... és que,
perdonin, és que això ja m'ho varen dir quan vàrem presentar
la moció al Ple. Nosaltres vàrem fer una interpel·lació al
conseller i la interpel·lació que vàrem fer al conseller a principi
de curs, que no es va fer fins a l’octubre o a principis de
novembre, després va derivar evidentment en una moció, i a la
moció nosaltres demanàvem que es pagassin aquestes beques
menjador d’aquestes 2.000 famílies que estaven pendents, no,
no, com diuen vostès, per papers pendents o perquè faltassin
requisits, no, sinó perquè faltava pressupost, que les pagassin
dins el mes de gener. Ens varen fer una transaccional, que en
lloc que fos dins el mes de gener, que seria dins el primer
trimestre, transaccional que jo mateixa em vaig encarregar de
no acceptar-la, perquè consideràvem que només faltaria que no
es pagàs el mes de gener a aquestes 2.000 famílies que estaven
pendents de rebre aquesta beca menjador.

I consideràvem que no era de rebut que les primeres
famílies cobrassin les beques menjador el novembre i no tot
d'una al setembre.

Hem estat capaços de fer decrets llei cada vegada que hem
volgut per agilitar qualsevol procediment administratiu, fins i
tot hem canviat tota la Llei de serveis socials amb el Decret
10/2020, ho vàrem canviar tot, i nosaltres cada vegada hi hem
votat a favor, cada vegada hi hem votat a favor. Per què?
Perquè consideràvem que érem davant unes circumstàncies
especials, que s'havia de facilitar... I vostès em treuen a mi, ara,
l'any 2012, l'any 2013...? 

Jo no tenc cap problema de parlar d'aquest tema, també els
dic que les famílies que es troben pendents de cobrar una beca
o les famílies que necessiten una beca ara, al 2022, ja ho troben
ridícul. I que qualsevol dels discursos que vostès m'han fet
aquí, tant la Sra. Gloria Santiago, com el Sr. Mas, com el Sr.
Enric Casanova, no ho diria a una família d'aquestes, ni... ni...
ni crec que mantinguin el mateix argument la setmana que ve
a la comissió amb EAPN, d’aquí a una setmana, dijous que ve.
No ho crec, sincerament.

És vera que sortíem d'una crisi molt forta, és vera que ens
vàrem trobar 1.700 milions d'euros en factures pendents de
pagament. És veritat que vostès duen governant set anys, és
vera que han tengut 4.000 milions d'euros més en una
legislatura d'ingressos que a la legislatura anterior, i són vera
moltes coses, i les circumstàncies de les quals vostès em parlen
de fa sis, set, vuit anys a les d’ara no tenen res a veure. Per això
jo crec que aquests arguments són ridículs.
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Ja... no... ja és que no ho volia dir, però a mi que el Sr. Mas
em digui que jo som sibil·lina, sibil·lina, és a dir, misteriosa i
obscura, quan vostè por lo bajini ha dit que el que nosaltres
voldríem, els del PP, és donar-ho a empreses, m'ho haurà
d’aclarir, perquè jo puc tenir molts de defectes, Sr. Mas, però
som prou clara, sibil·lina encara no m'ho havien dit cap pic, -
ara avui vespre ho contaré al meu home-, no m'ho havien dit
cap vegada, perquè és vera que puc tenir molts de defectes, i els
tenc, però sol ser molt clara.

I jo li demanaria que, per favor, vostè sigui capaç
d'argumentar el que vostè vulgui, però que no entri en el terreny
personal, també li ho demanaria, perquè jo no ho he fet mai en
cap dels d'aquí, i crec que els diputats ens hem de comportar,
podem defensar qualsevol postura, i si vostès tanmateix han de
votar no, idò votin no, però crec que no beneficiam gens
l’opinió que puguin tenir de nosaltres els ciutadans que ho
passen malament.

Bé, jo els demanaria que ara s’ha posat molt de moda la
paraula “repensar”, els demanaria que, per favor, s’ho repensin,
encara continuo amb l'esperança que vostès al final votin a
favor. És una proposta que no els compromet amb una quantitat
econòmica demà, però sí que crec que seria bo que avui féssim
un gest i el gest fos votar a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Acabat el debat, passarem a votar la
proposició RGE núm. 5014/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Entenc que no hi ha abstencions.

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 6 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5014/21, relativa a beques menjador.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6392/21, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a formació continuada en primers auxilis per als docents i
equips directius de centres educatius.

Continuarem passant al debat de la Proposició RGE núm.
6392/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a formació continuada en primers auxilis per
als docents i equips directius de centres educatius. Per a la seva
defensa, té la paraula la Sra. Pons.

Gràcies.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Esperava
que acabàs l’hora del pati, per això he fet una mica de silenci.

Bé, nosaltres en aquesta proposició no de llei el que
presentam, instam, és la Conselleria d'Educació i Formació
Professional a impulsar cursos de formació teòrica i pràctica en
primers auxilis als docents i equips directius de tots els centres
de les Illes Balears.

L'activitat frenètica diària en els centres educatius genera,
com vostès saben molt bé, moltes situacions que requereixen
atenció primària o primers auxilis. Citaré uns exemples:
accidents com són ara caigudes, petits accidents, cremades, els
nins de vegades s’acuben, atacs d’epilèpsia, aquesta realitat
transforma els docents i els equips directius en protagonistes de
situacions d'emergència i posen a les seves mans no només
l'educació dels alumnes, sinó també la seva salut.

Per aquest motiu creiem que seria de gran utilitat que tots
els docents i els equips directius tenguessin uns coneixements
bàsics, teòrics i pràctics, sobre primers auxilis. 

Sabem que a les Illes Balears existeix un programa que es
diu Alerta Escolar que integra alumnes amb malalties cròniques
que a un moment donat poden provocar una urgència vital. El
juny del 2020, 2.320 alumnes s’integraven dins aquest
programa d'Alerta Escolar; sabem també que aquest programa
donava informació i formació en primers auxilis, també sobre
les patologies en els centres que s'integren dins aquest
programa d'Alerta Escolar. No obstant això, nosaltres
consideram que seria convenient que es doni aquesta formació
a tots els docents i a tots els equips directius de tots els centres
de les Illes Balears, no només als integrants d'aquest programa
d'Alerta Escolar.

D'altra banda, també hem sabut que el Servei de Salut de les
Illes, a través de Cooreduca Salut, el 2019 va impartir la
formació integral d'Alerta Escolar a tots els centres escolars
d'Eivissa i Formentera, el que va suposar una novetat perquè
abans només es donava formació als centres que ho
sol·licitaven.

A l'any 2020 s'adaptà a la COVID i es varen impartir els
cursos per videoconferència als centres educatius d'Eivissa i
Formentera. 

La veritat és que no hem trobat informació, desconeixem si
alguna vegada això s’ha fet a Menorca i a Mallorca i seria molt
convenient, com es demana a l'acord de la nostra proposició no
de llei, que es faci la formació en primers auxilis a tots els
centres de les Illes Balears, no com en aquest cas, els que he
esmentat d’Eivissa i Formentera.

I, per suposat, desitjam, esperam i creiem que hi haurà
suport, així ho volem, de d'aquesta proposició no de llei, al
final per al bé dels nostres infants. 

Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106392
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, som davant d’una proposta que
consideram que no hi podem estar en contra, hi votarem a
favor. 

Ha estat curiós quan abans, a una proposició anterior, es
parlava del passat, bé, idò mira, mira per on el programa Alerta
Escolar el va implantar el govern del Sr. José Ramón Bauzá, el
va implantar un govern del Partit Popular, mira per on!

Creiem que en aquest sentit queden moltes coses a fer,
creiem que tota la formació que es pugui donar als equips
directius de docents dins les escoles perquè tenguin aquests
coneixements per poder fer aquests primers auxilis creiem que
és necessari. 

Per tant, evidentment, votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias. Nosotras también votaremos a favor.
Consideramos que es un servicio beneficioso, que es un nuevo
servicio que podría mejorar muchísimo y prevenir situaciones
de riesgo, así que, sin más, tienen nuestro voto a favor. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Dia 11 de setembre des de fa 22 anys
s’ha declarat el Dia Mundial dels Primers auxilis i això ho va
promoure i la declaració la va dur a terme i es va assolir per la
iniciativa de Creu Roja Internacional i Mitja Lluna Roja, i es
fonamentava sobretot, ve en part argumentat en aquesta
iniciativa, per la necessitat que la població, en general, tingués
coneixements de primers auxilis en tema de la primera atenció
per diferents qüestions, no només per la possibilitat de salvar
vides, sinó també per assolir que aquesta formació no
necessàriament ha de ser exclusiva per al personal sanitari,
perquè és bàsica, fins i tot la resurrecció, sinó per preveure
unes millors condicions o preparar unes millors condicions per
a quan arribi l’assistència especialitzada.

Per tant, evidentment, s’ha de donar suport i s’ha de
demanar la formació del personal o dels adults que estiguin més
en contacte en situacions de major concentració de persones o
de risc, com poden ser els centres escolars, però també el nostre
grup parlamentari ha reivindicat i, evidentment, crec que ens
podem fer ressò ara mateix aquí, que sigui a tots els àmbits.

La comunitat educativa també és important, els alumnes de
segon de secundària, perdó, de secundària, d'ensenyança de
l'ESO, és fonamental que tenguin un coneixement de primers
auxilis, és fonamental també que ho puguin exportar a l'àmbit
familiar, perquè estén l'eficàcia en la intervenció dels primers
auxilis, és la reducció del temps amb la immediata actuació,
però també el coneixement del que no s'ha de fer.

Aleshores aquesta iniciativa em sembla tremendament
encertada. Tal volta vull fer una reflexió, Sra. Pons, i crec que
és important tenir en compte, malgrat no ho contempli
explícitament el punt únic que vostè insta aquí, és que sigui el
reciclatge, que sigui contínua la formació. Per què? Perquè els
protocols en primers auxilis canvien molt sovint i és important,
no només vostè ho diu aquí, quan a l'àmbit de l’oposició, a
l’àmbit de l’inici de la docència sí que hi ha un curs, però és
fonamental també el reciclatge.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres, com no pot ser d'una
altra manera, li donarem suport.

Li vull fer una reflexió també, per anar un poquet més enllà,
el nostre grup parlamentari va plantejar precisament la figura
de la infermera/infermer escolar, per a la formació no només en
promoció d'hàbits saludables, sinó sobretot resoldre dubtes i
podia ser una de les persones que reforçassin, juntament amb
tot el sistema del Servei de Salut i el SAMU, tota aquesta
formació, o la que fessin entitats del tercer sector, com pot ser
Creu Roja Espanyola aquí, a l'assemblea balear. I aquesta era
un poc, també, la línia de la importància que té l’infermer
escolar, amb la presencialitat, no només per preveure o per
assistir, sinó per formar en aquests coneixements de primers
auxilis. 

I reiter el nostre suport a aquesta iniciativa, com no pot ser
d'una altra manera, i que tant de bo! s'estengui a l'àmbit de
l'educació no formal o a uns altres àmbits de la població, dins
el context fins i tot, si ha de ser, acadèmic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Per MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Està pràcticament tot dit, nosaltres
votarem a favor de la proposta, entre altres coses, perquè és
feta per al bé comú i perquè al final arribi la formació a tots els
docents, equips directius, de tots els centres de les Illes Balears,
és una proposta amb la qual difícilment es pot estar en contra.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nuestro voto será favorable.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

També votarem a favor. A més, consideram que també és
una eina que facilitarà i que donarà més seguretat als docents,
perquè podran fer feina més tranquil·lament amb aquests
coneixements i, de fet, tots hauríem de tenir informació en
primers auxilis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari també
votarà a favor d'aquesta iniciativa. Trobam que és una iniciativa
que tracta una qüestió molt sensible, molt rellevant i que, a
més, ho fa en termes positius. Com ja ha dit la Sra. Pons, aquest
és el programa Alerta Escola Balear, però està enfocat a
qüestions molt més particulars.

Per tant, tot el que sigui impulsar aquesta formació teòrica,
i sobretot pràctica, als docents i, sobretot, als equips directius
de tots els centres educatius, em sembla una mesura encertada
i que, per tant, com dic, nosaltres li donarem suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula, per contradiccions, el grup
proposant, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair a tots els grups
parlamentaris aquest suport unànime a aquesta iniciativa, que
des de la millor de les intencions ha presentat aquest Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

És cert que els equips docents i que els equips directius
moltes vegades fan aquesta tasca, d'ajudar amb els petits
accidents, d'ajudar si hi ha un atac d'epilèpsia, d'ajudar si s’ha
de fer una reanimació cardiopulmonar, però està clar que ho fan
des de la intuïció i des de la bona voluntat. Creiem que amb

aquesta formació ja els donam els instruments i les eines perquè
això es pugui fer amb millors garanties i perquè ells, com deia
la Sra. Font, puguin estar més tranquils. 

Vull dir al Sr. Gómez, que vostè em parla de reciclatge,
aconseguim això, que és una primera passa i més endavant ja
exigirem o demanarem que es faci també el reciclatge.

I, permeti’m, des de l’afecte, Sra. Durán, des de tot l’afecte
que li tenc, estic molt contenta, acab de comprovar que el Sr.
José Ramón Bauzá va fer qualque cosa bona mentre va ser
president del Govern.

Gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Escoltats els portaveus amb el sentit
favorable a la proposta, entenc que la podem donar aprovada
per unanimitat i assentiment. D'acord. En conseqüència, queda
aprovada.

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