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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 a VOX, és possible? 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí, Sr. President, Sergio Rodríguez substitueix Jorge
Campos.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, Sr. President, Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Per tant, passam a l’únic punt de l'ordre
del dia d'avui que consisteix en el debat de les proposicions
RGE núm. 5196/22 i 5455/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5196/22, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, per l’actualització urgent dels
mòduls de concert dels centres docents educatius
concertats.

Començarem el debat per la RGE núm. 5196/22, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, relativa a
l'actualització urgent dels mòduls de concert dels centres
docents educatius concertats. Per a la seva defensa, té la
paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Aquesta proposició no de llei que presentam avui va ser
enregistrada el 15 del mes de juny de l'any passat, abans,
òbviament, del debat de pressuposts i que s'aprovassin els
pressuposts d'aquesta comunitat autònoma. Parla d’un interès
i d'una actualització dels mòduls de la concertada, que feia anys
que estaven endarrerits, el mateix conseller ens ho va
reconèixer en diferents ocasions.

I nosaltres, a dia d'avui, tot i que veiem que s’ha solucionat
el tema d'una manera parcial, creiem que és absolutament
insuficient, tot i que, com se’ns ha comentat aquí, tant sindicats
com patronals varen venir a bé en aquesta primera passa o en
aquesta primera i segona passa, per a les seves actualitzacions;
però nosaltres volem anar una mica més enllà.

No m'allargaré sobre la problemàtica que s'arrossega des de
fa anys, però sí que vaig directament als punts d'aquesta
proposició no de llei allà on, primer: “El Parlament de les Illes
insta el Govern a actualitzar els mòduls de concert de
l'ensenyament educatiu concertat per tal de permetre als centres
cobrir les seves despeses de funcionament. Aquesta
actualització ha de tenir en compte dos aspectes: per una banda,
l'increment de l’IPC d’aquests darrers anys des del 2008, que
suposa un acumulat del 23% -això no passa, ni es paga ni res

semblant-, i, per altra banda, ha d'incloure la quantia de les
noves despeses que els centres han d'assumir i que no estaven
contemplades l'any 2008, com ara el manteniment de
desfibril·ladors, la creació de plans d'igualtat, la protecció de
dades o la digitalització de les aules, entre d'altres.”

Segon: “El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a establir un calendari d'actualització del mòduls de
concert de l'ensenyament educatiu concertat.” Entenem,
comprenem, que tant sindicats com patronal s’hagin avingut a
un acord amb la conselleria i també a partir d'aquests
pressuposts d'enguany, però també és cert, i s’ha de recordar,
que és clarament insuficient.

Per tant, nosaltres no ens conformam amb el que es va
aprovar, tot i que hagin dit que sí, creiem que a una primera
passa s'ha de dir que sí, però això no vol dir que estigui
solucionat el problema que pateixen des de fa tants d'anys. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. El Partit Popular votarà a favor d'aquesta proposta.
Hem de dir que nosaltres, el Partit Popular, vàrem tenir
diferents reunions abans de la presentació d'esmenes amb tota
la comunitat educativa, tant de la part dels centres públics com
de la part dels centres concertats, i a les reunions que vàrem
tenir amb els centres concertats una de les seves màximes
reivindicacions era, precisament, aquesta que està reflectida
aquí, aquesta proposició no de llei que presenta avui El Pi
Proposta per les Illes, i és “l'increment dels mòduls de concert”
que, com bé diu aquesta proposta, no estan actualitzats des de
l'any 2008. Es va fer una primera actualització, es va arribar a
un acord que després, al final, no es va complir. 

Als pressuposts de la comunitat autònoma del 2023
nosaltres vàrem presentar una esmena precisament que reflectia
una quantitat determinada per a aquest augment, perquè la
quantitat amb la qual es va arribar a un acord i que es va
presentar una esmena per part dels partits a aquests pressuposts,
no arribava al cent  per cent del que es demanava, que era per
a enguany un 9%, perquè d’aquest 23% que demanen era,
evidentment, a través d'un plurianual, i suposava que enguany
s'augmentàs un 9% i les quantitats doncs no eren adequades.

Per tant, nosaltres vàrem presentar una esmena als
pressuposts, esmena que tots els partits que donen suport al
Govern ens varen votar en contra. I nosaltres creiem que
aquesta proposta és adequada i, per això, hi votarem a favor.

Gràcies. I, a més, volia dir una cosa, perdó, volia dir una
cosa: que moltes vegades hi ha partits que donen suport al
Govern que com que volen menysprear la tasca i la labor de
l'escola concertada, i l'escola concertada suposa més d'un 30%
dels centres als quals van avui en dia els alumnes d'aquesta
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comunitat autònoma. Per tant, l'educació de les Illes Balears
sense l'escola concertada no es pot entendre i l’únic que
demanam nosaltres, com a totes les àrees, és una equitat, una
equitat tant en recursos personals com materials de tots els
centres, i no podem tenir uns recursos destinats només a
pública i tenir una escola concertada que dóna, ja dic, un servei
imprescindible a aquesta comunitat autònoma a molt d'alumnat,
a un 30% de l'alumnat, i que no tengui els mateixos recursos. 

Per això, he de dir també que ens deien centres que hi havia
hagut centres que havien hagut de demanar els dos darrers anys
préstecs bancaris per poder cobrir aquesta falta que tenien dels
mòduls perquè no tenien els doblers suficients. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, muchas gracias, presidente. Nosotras votaremos en
contra de esta iniciativa por varias cuestiones. La principal es
porque ya estaba asumido este gasto en los presupuestos de
diciembre, en los presupuestos que se aprobaron para el 2023.
Sí, ya están en funcionamiento y se irá aplicando conforme
pase este año.

Pero sí que hay una enmienda, que se presentó por parte del
Partido Socialista y MÉS per Mallorca, sobre módulo de gastos
de funcionamiento para enseñanza concertada, que aportaba
735.000 euros a lo que ya hay previsto para la concertada, que,
desde el año 2019, por ejemplo, por poner un año de fecha, ha
aumentado 32 millones de euros. Hemos pasado en el año 2012
de casi 100 millones menos a ahora tener una apuesta por la
concertada de casi 200 millones de euros. 

Nosotras, como esta iniciativa ya está prevista en estos
presupuestos, pues no daremos más vueltas al tema y votaremos
en contra de ella.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, idò, nosaltres aquí li donarem suport,
Sra. Pons, entre altres coses perquè les esmenes que es varen
presentar, es varen autopresentar els mateixos grups que donen
suport al Govern al Parlament era per la unànime pressió de
totes les forces sindicals, i dic “unànime” perquè hi varen ser
totes a les portes del Parlament en la tramitació dels
pressuposts.

I vostès varen hi feren una coseta i és posar 750.000 euros,
en rebutjar les esmenes que anaven a l'articulat per garantir la

continuïtat i que es reconegués aquesta necessitat
d'actualització i de reforç a despeses corrents, a despeses tan
importants no tant com despesa corrent, sinó equipar de
desfibril·ladors als centres educatius, però, és clar, tenen vostès
uns socis de govern que neguen i, a més, es manifesten en
contra de la concertació de l'educació pública amb els centres
privats, i manifestat per Unidas Podemos reiteradament a
plenaris i a comissió.

I, per tant, s'entén que vostès hagin presentat
insuficientment una dotació, per la qual cosa entenc que el
Grup Parlamentari El Pi la proposi, la mantengui, malgrat sigui
del mes de juny de l'any passat. 

I recordin que, a més a més d’haver rebutjat les esmenes, el
Grup Parlamentari El Pi i el Grup Parlamentari Ciutadans en
això vàrem coincidir en l'esmena a la totalitat a aquests
pressuposts, i argumentàrem precisament que no es contemplés
la despesa suficient per a la concertació d’aquests mòduls a
l'escola concertada, que, com vostès ben bé han dit, fa 25 anys
que no sé s’equiparava. 

Els dic que..., -2008, he sumat malament això de 25,
d’acord, 2008, són prou, però sí per ser exactes en les
matemàtiques, en el càlcul, el Sr. Mas té tota la raó, eh?

Però el que sí és important és el que els mateixos sindicats,
generosament, i les representants també de la concertada ens
varen traslladar, i nosaltres ho reconeixem, s'ha fet una dotació,
és insuficient, i els demanam que mantenguin la petició que
sigui una dotació pressupostària adient per al funcionament de
l'ensenyança de més de quasi el 40% de la comunitat de nins i
nines a les Illes Balears.

I això, per tant, la responsabilitat política d'un govern és
garantir aquesta equitat que hi pugui haver a un centre i a un
altre, perquè és educació pública. 

I per això nosaltres avui li donarem suport i ens fem ressò
d'aquesta reflexió que els he fet, perquè no ha de ser una
qüestió que s'hagi d’haver de reivindicar a cada pressupost, a
cada llei de pressuposts, sinó que ha de ser una qüestió
d’estudi, anàlisi i, evidentment, distribució pressupostària com
pertoca per a l'ensenyança i, per això, nosaltres, Sra. Pons,
donarem suport a la iniciativa que vostès presenten aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara pel Grup MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Bono, un parell de
coses, els grups parlamentaris conservadors són els que fan
bandera de l'escola concertada i de la defensa de l'escola
concertada, però qui actualitza els mòduls cada vegada, les
dues darreres vegades han estat governs progressistes, en el
2008 va actualitzar els mòduls un govern progressista i en el
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2022-2023 actualitza els mòduls un govern progressista, en un
espai de...

(Remor de veus) 

... en una legislatura del 2011-2015 que sí va governar el bloc
conservador...

EL SR. PRESIDENT:

Una miqueta de silenci.

EL SR. MAS I TUGORES:

... el bloc conservador amb un sol partit, a dia d'avui dividit en
tres. En aquell moment era un partit, ara és dividit en tres
perquè hi ha gent d'aquell PP dividit en els tres grups que se
situen més a la dreta de l'hemicicle. Llavors és curiós, ho
deixarem en què és curiós. 

També és curiós que aquesta proposició no de llei només
parla del que ha de rebre la patronal, en cap cas no parla de
l'actualització dels sous de les treballadores i treballadores
docents, aquesta proposició no de llei -aquesta proposició no de
llei- només parla d’això. M'hauria agradat veure, Sra. Pons,
alguna referència a les treballadores i treballadors de la
concertada, no només a les empreses o a les congregacions o a
les cooperatives que gestionen les escoles, sinó també als
docents que hi treballen, m'hauria agradat que hi hagués alguna
referència cap a aquesta gent que són els que dia a dia treballen
amb les alumnes i els alumnes.

Hi votarem a favor, però, és clar, les coses s'han d'explicar,
s'han d'explicar bé, es fa una autoesmena als pressuposts perquè
en el moment d'elaborar els pressuposts es negociava, tant amb
patronal com amb sindicats, es negociava tant amb patronal
com amb sindicats. 

Nosaltres també ens vàrem reunir, no és una exclusiva dels
grups parlamentaris de la dreta reunir-se amb els sindicats i
amb la patronal de la concertada, nosaltres també ens hi vàrem
reunir i vàrem traslladar el malestar i vàrem traslladar les
reivindicacions a la conselleria i, a la fi, hi va haver un acord,
un bon acord, dit per totes les parts, un bon acord dit per totes
les parts. 

Per tant, votarem a favor. Ens hauria agradat que hi
hagués..., votarem a favor perquè està resolt, per tant, com que
està resolt hi votam a favor. Votarem a favor, ens haurien
agradat referències a les nòmines dels docents, no només al que
han de percebre les empreses que gestionen els centres, i
reivindicar la feina dels governs progressistes que són els que
han fet les dues darreres actualitzacions: 2008 i 2023.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per VOX-Actua Baleares té la paraula el
Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, me resulta curioso que el Sr.
Mas se asombre de que, por lo visto, no toda la derecha está en
un solo partido, cuando en la izquierda está en la izquierda
verde, nacionalista, ecologista, no sé qué más, los
socialdemócratas, los comunistas teñidos de morado, o sea, yo
creo que en este país afortunadamente existe diversidad de
criterios y de opiniones, no..., vamos, yo creo que cuando más
somos más nos divertimos, ¿verdad, Sr. Mas? Pues, esto por
una parte.

Por otra, decir que ustedes siempre han hecho bandera del
tema de la educación pública, de hecho, si fuera por muchos de
ustedes no existiría la educación concertada, hay muchos que
abiertamente están en contra del concierto educativo, que
incumpliría un precepto constitucional, pero ya sé que lo de
incumplir preceptos constitucionales a ustedes tampoco les
preocupa demasiado. Pero lo que deberían preguntarse ustedes,
que tanto defienden la pública, la escuela pública, pública,
pública, pública, pública, como si la concertada no fuera en el
fondo también una escuela pública, porque es una escuela a la
que pueda acudir cualquiera, ¿por qué estamos a la cola de
España en alumnos en la escuela pública?

O sea, si ustedes lo hacen tan bien y están tan volcados en
la educación pública, ¿por qué la gente huye de sus escuelas
públicas y se va a las escuelas concertadas? Están los datos, ahí
están, estamos a la cola de España en alumnos matriculados en
escuelas públicas con respecto a alumnos matriculados en
escuelas concertadas o centros privados. No sé, de vez en
cuando a lo mejor un poquito de autocrítica no les iría mal.

Y lo único que se está proponiendo en esta PNL es
equiparar, en la medida de lo posible, las necesidades que
tienen los centros concertados a los centros públicos, porque
los chavales que van a centros concertados tienen exactamente
los mismos derechos que aquellos que van a los centros
públicos, ni más ni menos.

Y es verdad que algunas instalaciones de algunos colegios
concertados ya empiezan a tener carencias, pero es que ustedes
también tienen el concepto erróneo, en su cerebro, de que un
centro concertado es una especie de centro de pijos o de ricos
o algo por el estilo, lo cual creo que demuestra el profundo
desconocimiento que tienen ustedes de la mayoría, la inmensa
mayoría de centros concertados, el tipo de alumnado que hay
en estos centros concertados, que desde luego no pertenecen a
las élites, y parece ser que ustedes les quieren regatear hasta el
último céntimo, no sé, por esa especie de bandera autoimpuesta
de la defensa de la escuela pública, laica y aconfesional que,
por lo visto, es el único sistema educativo que a ustedes les
gusta.

Yo, de verdad, no veo que tiene esta PNL como para poder
votar en contra, cuando se trata de atender, con los mejores
recursos posibles, a los alumnos que también dependen de
nosotros por ser, los centros concertados, centros sostenidos
con fondos públicos, nada más.

Yo creo que en el fondo, al final..., además, si este país, no
solo esta comunidad, este país en conjunto tuviera que hacerse
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cargo de la educación de todos los chicos sin estos centros
concertados no tendríamos ni infraestructuras suficientes, ni
personal, ni dinero para pagarlo, porque evidentemente sale
bastante más barato que la educación pública.

Nada más, Sr. Presidente. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. El Grup Parlamentari Mixt no
assisteix a aquesta comissió. Per tant, passarem al torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo li volia comentar...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, disculpi, una miqueta de silenci. Té la paraula, el Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

... li volia comentar, arran del que acaba de dir el Sr.
Rodríguez, el representant de VOX, un parell de coses: primer,
l'escola concertada existeix perquè un govern socialista la va
crear, y ahí lo dejo, vull dir, a partir d'aquí en podem parlar. I
segon, això que acaba de dir vostè de què la escuela
concertada es más barata que la pública, jo, ara no tenim
temps, però en això li discrep i li puc justificar amb números,
per tant, ho deixarem també de banda.

Dit això, passam a la PNL, que és el que ens ocupa, jo crec
que, per part del Govern i per part del Grup Socialista hem
deixat més que palès el suport a l'escola concertada, el suport
a l’escola concertada ens ve des de lluny, ja s'ha dit aquí, hi ha
hagut durant aquests vuit anys de govern un creixement
constant de professorat, hi ha hagut un augment de finançament
i hi ha hagut, que també s'ha hagut de gestionar, una millora de
les condicions laborals del professorat, que, tal vegada no s’ha
arribat allà on es volia, però sí que hi ha hagut una millora,
perquè s'han començat a recuperar tota una sèrie de drets que
s'havien de posar.

També he de dir que el creixement del pressupost durant
aquests vuit anys ha estat constant i crec que també s'ha
augmentat en dotació i s’ha facilitat la digitalització.

Tema mòduls, que és el que ens ocupa avui aquí, del tema
mòduls hi ha dues parts: també s’ha de dir que els mòduls des
de 2008 no creixen, però també és cert que durant la COVID
es varen crear tota una sèrie de plusos als mòduls per poder fer
front a una sèrie de despeses, i tenim l’augment. Nosaltres, en
els darrers pressuposts vàrem presentar una esmena que era
insuficient o no, que han qualificat aquí, vàrem presentar una
esmena, que jo li vull recordar al representant de Ciudadanos,
que va sortir d'allà d'on ha de sortir, que és de la Mesa de la
concertada. 

Nosaltres vàrem presentar, vàrem aprovar en març una llei,
la Llei d'educació de les Illes Balears, en la qual es crea una

mesa que és el fòrum on s’han de discutir la major part de les
coses. Per tant, la Mesa de la concertada està constituïda, es
reuneix i s'arriba a acords, de fet, aquesta esmena, aquest acord
d'augmentar el mòdul surt d’allà mateix i, per tant, surt d'un
acord.

Què és insuficient? Segurament, jo sempre ho he dit, en
educació mai no n'hi ha prou, ni a la concertada, ni a la pública,
ni en educació mai no n'hi ha prou, sempre hem de posar més
i com n’hi poses més en fan falta, però bé. Crec que d’aquella
mesa i fruit de la feina del Govern, es veu que es dóna suport,
per una banda, al professorat, s'han fet millores al professorat,
s'ha recuperat -no tota-, però s’ha recuperat la paga dels 25
anys, etc.; es dóna suport educatiu perquè es posen més
recursos, es posen més mesures i cada any augmenta. 

Què no n'hi ha prou? Tal vegada no, però també hi ha un
element del qual no hem parlat aquí, perquè hem parlat de
patronal i hem parlat de professorat, però crec que també és
important parlar de l'alumnat, i aquest govern és l'únic govern
que ha posat mesures d'equitat als alumnes de la concertada,
que fins ara cap govern no havia posat, mesures d'equitat. Les
ajudes de menjador en són una bona prova. 

En definitiva, crec que la iniciativa és molt ambiciosa, crec
que ha faltat posar que ha de participar la Mesa de la
concertada, a la redacció per ventura s'hagués pogut posar, però
nosaltres la votarem a favor perquè s’ha de seguir treballant pel
camí de l'actualització i de l'establiment d'un calendari. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, així
com vam donar suport i vam presentar l'esmena que es va
aprovar als pressuposts d'augment del mòdul, per seguir
endavant.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per contradiccions té la paraula la
Sra. Pons, com a grup proposant. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President Bé, vull agrair que tothom voti a
favor d'una cosa que està resolta. La veritat és que celebram
efusivament que això sigui així.

És cert, i ho torn a repetir, que nosaltres vàrem enregistrar
aquesta iniciativa dia 8... perdó, dia 15 de juny de l'any passat,
els pressuposts encara no estàvem ni preparats, no sé si pensats,
però per suposat nosaltres no sabíem res dels pressuposts del
2023.

En aquests moments aquest mòduls estan actualitzats? No,
estan actualitzats parcialment. Que a mi se’m digui que
sindicats i patronal s’hi varen avenir, em sembla que és un
insult a la poca intel·ligència que pugui tenir aquesta diputada;
és a dir, no se’m pot dir: això va ser un acord, perquè,
òbviament, si a tu no se t’han actualitzat els mòduls des de l'any
2008 i se t'actualitzen parcialment i et fan promeses de futur i
promeses de present, a través d'aquests pressuposts, la resposta
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serà sí. Jo no crec que diguin: no, no, o m’ho pagues tot o no hi
estic d'acord. No, això no és així, i vostès ho saben
perfectament.

Així és que nosaltres, la veritat, estam una mica cansats
d'estar enmig d'un ping-pong entre si la dreta ultradreta s’ha
dividit en tres i si l'esquerra ultra esquerra s’ha dividit en
quatre, perquè nosaltres, vegem, aquesta proposició no de llei
que presenta El Pi és bona? És justícia social, és justícia per als
treballadors i també per a l'escola concertada? Sí, és bona. Ja
està!, simplement, punt!

Això és el que jo volia dir, és a dir, vostès hi voten a favor,
ho celebr, però és que aquestes argumentacions seves a mi em
cansen, perquè no és exactament l'objectiu d'aquesta proposició
no de llei, és cobrir una injustícia històrica d'aquest personal.
Que la primera concertada la va posar un govern socialista?
Ens n’alegram, moltíssim! Per què? Perquè no és que l'escola
concertada sigui bona o dolenta o tot el contrari, és que és
necessària, és que no abasten les escoles públiques, i vostès ho
saben perfectament. 

És a dir, a partir d'aquí, tota la resta, que vostès es peguen
les bolles, es peguen les galtades una vegada i una altra, a
nosaltres, la veritat, ens cansa.

De totes maneres, gràcies per votar a favor. Això vol dir
que el Sr. Mas no és que voti a favor perquè ja està fet, sinó
perquè està fet a mitges i perquè sempre les coses es poden
millorar, perquè això és una veritat com un temple.

I, la veritat, bon intent també d’emblanquinar-nos el dia
d'avui amb les seves afirmacions, i res més.

La concertada no és qüestió de conservadors o no
conservadors, ho torn dir, estic molt cansada d’aquest tema seu,
que tot el dia es peguen en coses que són antigues i desfasades
i el que vull dir és que nosaltres som pràctics, i això és el que
presentam. Això es pot millorar? Sí, idò ja està, aquí hi ha la
proposició no de llei.

En qualsevol cas, gràcies per aquest vot a favor. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Acabat el debat passarem, per tant, a la
votació.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

No hi ha abstencions. 

Són 11 vots a favor i 1 en contra.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5196/22, relativa a l'actualització urgent dels
mòduls de concert dels centres docents educatius concertats.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5455/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a la reducció de la taxa
d’expedició del títol del batxillerat.

Passam ara al debat de la següent Proposició no de llei,
RGE núm. 5455/22, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la reducció
de la taxa d'expedició del títol del batxillerat. Per a la seva
defensa, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Bueno, el autor de esta iniciativa es el
compañero Pablo Jiménez, pero la voy a defender hoy porque
no ha podido venir. 

Bueno, dice que el número de alumnos que cursan estudios
de bachillerato aumenta cada año, junto con el crecimiento de
la población y también con el porcentaje que se ha reducido del
abandono escolar en los últimos años. Estos alumnos al
finalizar los estudios, los de bachillerato, tienen que hacer
frente a una tasa de expedición del título académico que, a
diferencia de la titulación de educación secundaria obligatoria,
tiene una expedición gratuita; sin embargo, este título, que será
necesario para matricularse en estudios superiores como la
formación profesional o la prueba de bachillerato para el
acceso a la Universidad, y también para demostrar su nivel
formativo de cara a procesos selectivos, no es gratuito. 

Ante esto, hemos detectado una contradicción y una
anomalía que queremos resolver con esta iniciativa
parlamentaria. En el artículo 98 de la Ley 11/1998, del 14 de
diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares, se establece la
cuantía de las tasas por la expedición de títulos. En este artículo
se hace una distinción clara entre el coste de títulos que dan la
titulación de técnico, que son 23,24, y aquellos que dan la
titulación de técnico superior, que es de 57,09 euros.

Esta equivalencia es, para este grupo parlamentario,
arbitraria y supone un sobrecoste injusto para los estudiantes de
bachillerato.

Por un lado, en el ámbito académico podemos observar que
a las titulaciones de técnico de bachillerato, a diferencia de las
de técnico superior, se puede acceder solo con la Educación
Secundaria Obligatoria; también, que, con ambas titulaciones,
dan acceso directo a las titulaciones de técnico superior.

Por otro lado, a efectos profesionales, se observa en la
Orden EDU/1603/2009, en su disposición adicional, la
equivalencia entre los títulos de técnico y también de
bachillerato. 

Esta realidad es certificada por los diferentes procesos de
selección de personal para las diferentes instituciones públicas
de esta comunidad autónoma.

Por otro lado, hay gente que no tiene facilidades
económicas para sufragar los costes de la expedición de los
diferentes títulos y creemos que la educación no puede ser una
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carrera de obstáculos sin salida para las familias más humildes.
Por lo que nos vemos en la obligación de recordar que las
administraciones tienen que garantizar el derecho subjetivo a
la educación e ir reduciendo todas las barreras
socioeconómicas en todos los niveles educativos obligatorios
solo, por lo tanto, es imprescindible reducir o eliminar las tasas
en todos aquellos ámbitos en los que sea posible.

Finalmente, vamos a señalar que en otras comunidades
autónomas, como Cataluña y Navarra, el coste del título de
bachillerato ya es equivalente al título técnico y que, por eso,
por lo que hemos comentado, vamos a solicitar, en primer
lugar, reducir el coste de la expedición del título de
bachillerato, estableciendo la equivalencia con el coste de los
títulos de técnico y, en segundo lugar, recuperar la vigencia de
las bonificaciones sociales en la matrícula de prueba de
bachillerato al acceso a la universidad, la PBAU, establecidas
en el apartado 4, de la disposición transitoria primera, de la Ley
11/1998, del 14 de diciembre. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Ara és el torn del Grup Socialista,
té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que aquesta PNL,
en una lectura ràpida, queda exposada en els seus propis
termes, però jo crec que hem de parlar aquí del concepte per al
qual es presenta, no?

Jo crec que tenim tots el concepte de què l'educació és un
dret universal i, per tant, hem de tendir a un sistema educatiu
que sigui universal i gratuït i, a partir d'aquí, és com treballem.

Nosaltres tenim molt clar que hi ha una etapa, que és l'etapa
obligatòria, que és l'etapa de formació que està especificada,
però després hi ha unes etapes que són preobligatòries o
postobligatòries, i la tendència que tenim és a encaminar tota
aquesta educació cap a la gratuïtat, cap a la universalitat. Hem
començat -com tothom sap- la universalitat i el camí cap a la
gratuïtat de l'educació 0-3; i la postobligatòria, que és el
batxillerat i la formació professional, també ha de caminar cap
a la gratuïtat i la universalitat. Per això hem de llevar tots
aquells entrebancs que puguin limitar aquesta universalitat
perquè hi ha problemes.

De tota manera, jo crec que es plantegen dues coses: per
una banda, el tema d'equivalències, el títol de batxillerat per a
unes coses està considerat com a nivell d’FP, com un tècnic, i
per a altres coses està considerat a nivell de tècnic superior. Per
tant, jo crec que el que es demana és que es faci una
equivalència clara a tots els elements.

I, per una altra banda, el tema de costs, que quan parlam de
la universalitat, normalment, el batxillerat -majoritàriament- es
fa a centres públics, igual que molta FP, a centres públics, per
tant, els costs són menys per a les famílies, però hi ha tota una
sèrie de costs afegits que hem de reduir.

També això, conjuntament que amb el batxillerat, és
imprescindible fer el títol per fer l’EBAU, que després has de
pagar l’EBAU i, per tant, augmenta. 

De totes maneres, si nosaltres partim de l'educació, com a
principi, que ha de ser igualadora i ha de ser una mesura
d'equitat i d'ajuda a tots, aquestes iniciatives que, per una
banda, volen equiparar -equiparar no-, volen establir
l’equivalència clara entre el batxillerat i l’FP; i, per una altra
banda, la reducció de les taxes d'expedició del títol, més -també
com es demana aquí- la reducció o modulació de les taxes de
presentació a l’EBAU, jo crec que és una iniciativa més que
acceptable perquè tots els grups parlamentaris hi donin el seu
suport per poder avançar cap a aquesta universalitat, aquesta
gratuïtat i aquesta millora per a tots els alumnes de les Balears. 

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Poc més a afegir a l’explicat per part
dels dos companys que presenten la proposta, al cap i a la fi, és
esmenar una qüestió important per a l'alumnat. Per tant, la
defensa en els propis termes de la proposició no de llei i tal
com han explicat els companys que signen la proposta.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I en torn de fixació de posicions pel Grup
Popular té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Nosaltres, en aquesta proposta
votarem a favor de la reducció de la taxa per a l’expedició del
títol de batxillerat. He de dir que és una d'aquestes propostes
que tu entens que la presenti un partit de l'oposició i no un
partit membre del Govern, que no necessita cap tipus de
proposta per abaixar directament aquestes taxes i fer-les
equiparables una i l’altra, i que les dues tenguin un cost no
superior als 25 euros.

Jo estic molt d'acord amb el que diu el senyor..., perquè la
Sra. Santiago s'ha limitat a llegir aquesta PNL, que crec que
tots l'hem llegida acuradament abans, però el Sr. Enric
Casanova ha dit que, evidentment, és que el títol de batxillerat
és necessari, s'ha de pagar la taxa sí o sí per a després poder
accedir a la PBAU, per tant, és un cost que a moltes famílies les
pot suposar un problema, perquè parlam de més de 50 euros.

És una d'aquestes coses que tu dius, per què es duu a tres
mesos d'eleccions aquesta proposta? Una proposta presentada
dia 30 de juny, és a dir, farà quasi un any i per què no es va dur
a l'any 2019, quan varen començar a governar conjuntament?
Perquè els tres partits polítics governen, no només des de l’any
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2019, governen des de fa vuit anys, vull dir, fa vuit anys que a
totes aquestes famílies, que tant els preocupa que no poden
accedir a aquestes taxes i que poden tenir problemes per pagar
aquesta titulació requerida per a estudis posteriors, idò s’hagués
pogut rebaixar.

En tot cas, benvinguda sigui i hi votarem a favor projectes.

Però jo també em faig una pregunta: per què aquests partits
que estan molt preocupats amb aquesta abaixada de taxes, per
altra banda, necessària, l'altre dia, dimarts, varen votar en
contra d’abaixar les taxes per a l'accés als docents interins, a
una plaça d'oposició varen votar en contra d’abaixar les taxes?

Nosaltres vàrem presentar una esmena, a una PNL que hi
havia els dimarts al ple, hi havia un punt que era, hi havia una
esmena d'El Pi Proposta per les Illes, i nosaltres vàrem fer tota
una sèrie d'esmenes, i una de les esmenes -nosaltres vàrem fer
esmena per esmena-, i una de les esmenes era específica
d’abaixar almanco un 50%; parlam d’una taxa que són 83,72,
és la més alta de tota Espanya, i que, a més, l'han feta pagar per
a cada una de les oposicions a què es volia accedir. Després, les
que havien quedat fora perdien aquests doblers.

Finalment, sembla ser que hi haurà un acord de devolució
de les taxes en aquelles oposicions que no poden accedir a
plaça.

Però a hores d'ara, uns interins amb els quals hem parlat
avui de matí amb ells, ni tan sols saben de quina manera els
tornaran els doblers i a un d’ells crec que li havien de tornar
quasi 200 euros.

Però, a més, parlam que parlam de 83,72, quan la taxa
mitjana de tota Espanya d’aquestes oposicions -tant de primària
com de secundària- no arribaven als 40 euros.

Per tant, si hem d’abaixar taxes, mirem totes aquelles taxes
que podem rebaixar, no només aquestes. I això era una
oportunitat única, que crec que també, ho propòs aquí, ho
podem proposar per transaccionar, si vostès volen, podem
incloure, ara, avui, i en lloc d’abaixar només aquesta taxa hi
afegim, també, d’abaixar la taxa en els mateixos termes que
nosaltres vàrem presentar l'esmena, o en els mateixos termes
que va presentar l'esmena El Pi Proposta per les Illes, i
d'aquesta manera veurem que els partits d'esquerres estan
realment interessats a fer una gran aposta per una abaixada de
taxes en aquesta comunitat autònoma, quan -hem de recordar-
que és el Govern que recapta més de tota la història, per mor
també, desgraciadament, d’una forta pujada de la inflació, que
té una forta pujada d'ingressos d'imposts, tant directes com
indirectes, i, per tant, en aquest moment si és un moment per
abaixar les taxes és ara, ara és el millor moment per abaixar les
taxes. 

Per tant, jo li oferesc, Sra. Santiago, tant a vostè com a la
resta de partits que facem ara aquí una esmena in voce i que
també posem aquesta rebaixa de taxes que, pel que es veu el
conseller ha dit, en negociació, que pensa que sí que s'ha de
rebaixar, però jo li propòs que almanco es rebaixin, ja li dic, un
50%; i vull recordar que en el quadre de totes les taxes
nacionals de les oposicions docents d’interins la mitjana es

troba en 40 euros, i n'hi ha qualcuna que només en paga 21, i la
més alta de tota Espanya és de 83,72 que és la comunitat
autònoma, la nostra, la de Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Vostè s’ha sorprès, Sra. Durán, perquè
es dugui això dos mesos abans de les eleccions. No, això es du
vuit mesos -vuit mesos- després d'haver-se enregistrat. Però, a
part de dur-se vuit mesos després d'haver-se enregistrat, es du
tres mesos... -tres mesos no, avui m’equivoc molt en el tema de
les matemàtiques i el càlcul-, 4 o 5 mesos abans del projecte de
pressuposts, això és el cínic, i empraré el terme exacte de cínic,
perquè s’ha de ser cínic per dur ara una proposició no de llei,
aleshores electoralista, ara, eh?, quan s'hagués pogut incloure
aquesta mesura a la Llei de pressuposts.

I a mi el que em sorprèn no és que la presenti Unidas
Podemos, no és la primera vegada que un dels grups en
presenta una sense consens amb la resta, em sorprèn que la
signi el Partit Socialista a les Illes Balears quan el conseller
d'Educació és del Partit Socialista de les Illes Balears, té la
cartera com a tal, i la consellera d'Hisenda és la que elabora els
pressuposts i la que diu el marge d’apujar o poder abaixar una
taxa o accentuar una taxa és la consellera d'Hisenda del Partit
Socialista, això sí que em sorprèn, i jo crec que sorprendria el
sentit comú de qualsevol. 

No obstant això, abaixar taxes? Evidentment, la taxa és un
tema arbitrari i vinculat a una qüestió finalista, jo crec que, a
més a més, és lògic que es tirin a la baixa; és a dir, ens sembla
bé la proposta que s’abaixi una taxa quan n’hi ha una altra que
es paga a la meitat? Sí, és una qüestió de sentit comú, el que
passa és que una té una recaptació major que una altra. 

I, per tant, les taxes, com que es calcula ràpidament que per
poder inscriure’t l’has de pagar, no és com un impost que, si no
ho pagues, té una via recaptadora, però en aquesta taxa, si no,
no accedeixes, està calculada exactament els ingressos que
tendràs. Per tant, podrien dimensionar al pressupost l'impacte
que tendria baixar-la i no ho varen fer. 

Segona qüestió, que a mi m'ha sorprès, i no sé si a la Sra.
Durán se li ha passat per alt, al punt número 2. El punt número
2, vegin vostès de quan és el decret..., la llei, que diu que s'ha
de recuperar a la implementació, una llei en aquell moment
d’un govern del Partit Popular. I ara vostès insten recuperar la
vigència de l'aplicació d'una modificació que vostès no han
posat en dues legislatures i que, a més a més, és una
modificació posada per un altre govern? En aquest cas, quan
vostès han parlat aquí de progressistes, conservadors, etc., és
que és curiós, a mi m’ha sorprès molt que subscriguin vostès
tres aquesta proposició no de llei.
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Simplement una reflexió, ja que tothom parla aquí de drets
subjectius, els que han vulnerat un dret subjectiu d'equitat a les
persones són vostès, que l’haguessin pogut aplicar dia 1 de
gener i, per tant..., fins i tot en aquest segon... en aquest curs
escolar i acadèmic, perquè, com que és el pressupost del 2023,
dia 1 de setembre estarien matriculant o estarien expedint títols
en el 2023 els títols de batxillerat del 2022 i, per tant, no
pagarien la taxa.

I si vostès volen, a més a més, conèixer l'impacte econòmic
que té això a la societat, vagin vostès al conseller d'Educació i
a la consellera d'Hisenda i que els diguin el càlcul exacte del
que suposaria haver estalviat això que vostès proposen aquí a
una comunitat educativa, a les seves famílies, en una situació
de crisi social, d'inflació elevada i, per tant, al debat que vostès
duen de tant progrés, minvar l'impacte a les butxaques.

Per tant, Sra. Santiago, jo aniria a veure la consellera ara
mateix, eh?... i per què no heu aplicat vosaltres mateixos això?,
perquè l’encapçalen vostès ho dic, eh?, supòs que no hi ha
hagut acord entre els socis de govern, però que em sorprèn la
subscripció de la resta i que no l'hagin retirada. És que no fan
més que evidenciar una carència, una mala gestió i una pèrdua
d'oportunitats d’un discurs que vostès duen cada dimarts al
Parlament, quan nosaltres els presentam esmenes i vostès les
rebutgen, en aquesta línia: reduir l'impacte a les butxaques de
les famílies, en situació del context que hi ha.

Evidentment, no sé si a algú se li escapa aquesta reflexió,
que no estarem d'acord amb els termes, però el contingut està
claríssim, això és una responsabilitat seva, no haver-la aplicada,
i, per tant, de mantenir una proposició no de llei que ningú no
s'hagués assabentat si l'haguessin retirada, perquè és el que
supòs que esperaven o..., almanco que no l'esperàvem ni en
aquesta sessió del període de sessions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Per VOX-Actua Baleares té la paraula
el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. El otro día, en una de las carpas
informativas que colocamos nosotros por la calle, estuve
hablando con una vecina que me comentaba, dice: “Ojalá
hubiera elecciones cada año, nos arreglan la acera, la calle está
más limpia, han cambiado las flores de las pasteres de aquí, de
la plaza...”, y, claro, uno al final dice: ¿La medida es
electoralista? Pues sí, y ¿qué más da? Pero, ¿es buena? Si, pues
¡hágase! No hay más problema que este. 

¿La medida es buena para los ciudadanos? Sí. ¿Pone en
riesgo las arcas públicas?, porque a veces hay medidas
electoralistas que sí pueden ser muy arriesgadas, pueden poner
en peligro las arcas públicas o pueden hipotecar a un futuro
gobierno, en este caso no estamos hablando de ningunas
cantidades desorbitadas, es justo lo que ponen en la exposición
de motivos, es bueno para los ciudadanos, pues bienvenido sea
el electoralismo, o sea, hagan ustedes mucho más electoralismo

de este y estarán todos los ciudadanos un poquito más
contentos.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per El Pi, Proposta per les Illes té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu, simplement he de
dir que nosaltres defensam allò que és necessari a la nostra
comunitat autònoma, és evident que per a això ens varen triar
alguns ciutadans d'aquesta comunitat i, per tant, allò que és bo
per a les escales, allò que és bo per als alumnes i allò que és bo
per als professors, nosaltres hi diem que sí. 

Per tant, direm que sí a aquesta proposta. Simplement, és
bo? Sí, hi votam a favor. Que s'hagués pogut fer? Sí, però bé,
si ara es fa, millor.

Per tant, hi votarem a favor, i l'esmena que ha presentat avui
la Sra. Durán del Partit Popular també la veiem bé, perquè és
bona per als docents. Se m'acusava fa deu minuts que no
mirava per al bé dels treballadors, miram per al bé dels
treballadors. Per tant, si aquesta esmena in voce s'accepta,
nosaltres hi votaríem a favor.

En qualsevol cas, la iniciativa ens sembla extraordinària,
pena que la vegem avui i no l’haguéssim vista ja abans, que
està registrada de l'any passat, però el nostre vot serà
absolutament favorable, faltaria més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, gracias, presidente. Bueno, es que, a ver, esta iniciativa
se presentó en junio, no sé... del 2022. ¿Electoralismo? Bueno,
ha salido ahora, pues porque hay muchas iniciativas y se está
debatiendo ahora, pero desde el 30 de junio del 2022 está
presentada; está presentada justamente por uno de los..., bueno,
por los tres grupos que forman parte del Govern, pero está
presentada como grupos que formamos parte del Parlamento,
es decir, de la cámara legislativa de la comunidad autónoma.

En todo caso, agradezco a los grupos que hayan
considerado que, efectivamente, esta medida que se presentó en
junio es una buena medida y agradecemos también a los grupos
que vayan a votar a favor de, al fin y al cabo, una buena medida
que, como otras muchas que se han implantado desde el
Govern y también desde el Estado español, alivian los bolsillos
de la gente y ayudan a pasar esta época de crisis social y
económica que estamos viviendo.
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Respecto a la enmienda de la Sra. Durán, yo le agradezco
mucho la propuesta, pero no podemos votar..., no podemos
aceptarla porque esta es una propuesta que va de las tasas de
bachillerato y de la de la PBAU, tiene un marco muy concreto
de la reducción de tasas en ambas cuestiones y no tiene lugar
ahora mismo en esta iniciativa, en otra podría ser, pero en esta
justamente no.

De todas maneras muchas gracias a los grupos que voten a
favor y esperamos que cuanto antes el Govern ponga en marcha
esta medida para que se reduzcan las tasas de la PBAU y del
bachillerato.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, jo sols..., en primer lloc volia
dir dues coses: en primer lloc, donar les gràcies per acceptar...
això, és una mesura. I després jo volia fer un parell
d’aclariments.

A veure, aquí comencen a dir que el Govern no ho pot fer,
és clar que ho pot fer, és clar que ho pot fer!, però també hem
de tenir clar, i jo crec que aquí la gent no ho té clar, que aquí
som a la cambra legislativa, no formem part del Govern, donem
suport al Govern. Per tant, tenim el mateix dret els grups que
donem suport al Govern com els que són a l’oposició de
presentar totes aquelles iniciatives que considerem i crec que
és un dret i no s’ha de dir què es pot fer, és clar que es pot fer!,
i altres coses que també es fan, però és que ara no sé a què ve.

I després, l’oportunitat, ja ho hem dit, ve ara per una cosa
del calendari parlamentari, que és una altra cosa.

I després, dir que és “electoralisme”, com s’ha dit aquí, a
veure, més electoralista que la proposta que ha fet, perquè aquí
la proposta d’esmena que s’ha fet, això sí que és electoralisme
dur i pur!, perquè hi ha un conflicte i es veu, perquè el tema de
les taxes d’interins està aprovat per pressupost i d’altres. Per
tant, jo crec que l’exercici de cinisme l’han fet aquí alguns
diputats quan plantegen coses..., veuen coses que no són.

Aquesta iniciativa és una iniciativa pensada per al tema de
les taxes de batxillerat, pensada per al tema de la PBAU i res
més i és el que correspon. Què ho hagués pogut fer el Govern?
Sí. Què els governs de l’oposició també ho haguessin pogut
demanar? També, i no ho han fet. La qüestió és que algú s’ha
adonat d’això i ho fa.

Per tant, jo crec que les iniciatives bones, com s’ha dit, són
precisament per això.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, hauríem de passar a la votació, però
escoltats els portaveus, entenc que ho podem donar aprovat per
unanimitat.

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