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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, comencem... Bon dia, diputats, diputades,
senyores i senyors, començam la sessió d'avui i en primer lloc
els demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, presidenta. Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, Joan Mas substitueix Joana Aina Campomar. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, presidenta, Núria Riera substitueix Toni Costa.

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Maria Antònia Truyols. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Y Gloria Santiago sustituye a Antonia Martín. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenos días, Sra. Presidenta, Jorge Campos sustituye a
Idoia Ribas.

 LA SRA. RIERA I MARTOS:

Presidenta, a nosaltres ens falta una substitució que encara
no ha arribat, si ho volen fer constar per si de cas després,
Marga Durán substituirà Sebastià Sagreras.

Compareixença del conseller d’Educació i Formació
Professional per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE
núm. 12118/21). 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Muchas gracias, moltes gràcies a tots, comencem
l'ordre del dia que consisteix en la compareixença del conseller
d'Educació i Formació Professional per tal d'explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l'any 2022, RGE núm.
12118/21.

Assisteix a la sessió el conseller d'Educació i Formació
Professional, Sr. Martí Xavier March i Cerdà, acompanyat de
Tomeu Barceló, secretari general; d’Antoni Morante, director
general de Planificació, Ordenació i Centres; de Rafaela
Sánchez, directora general de Personal Docent; d’Antoni Baos,
director general de Formació Professional i Ensenyaments
Artístics; d’Amanda Fernández, Direcció General de Primera

Infància, Innovació i Comunitat Educativa; de Rosa
Campomar, cap de premsa; i d’Aurora Bonnin, assessora
parlamentària. 

Per tal de començar passarem la paraula al Sr. Conseller
d'Educació i Formació Professional perquè faci tota l'exposició
oral sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bon dia a
tothom i gràcies per ser aquí en aquesta presentació pública en
el Parlament de les Illes Balears dels pressuposts d'Educació de
l'any 2022. 

Abans de res i com no pot ser d'altra manera, vull agrair
evidentment a totes les persones que han treballat en la
confecció d'aquests pressuposts, amb especial referència a la
secretària general i a tots els directors generals en tot el que ha
significat l'elaboració d'uns pressuposts que per a nosaltres són
un element clau per donar resposta a necessitats i demandes
d'educació.

Al mateix temps també jo crec que és important posar de
manifest el nivell d'execució que tenim dels pressuposts dels
anys anteriors, la qual cosa suposa un nivell d'eficàcia i
eficiència important.

Aquests és el tercer pressupost de la legislatura, d'aquesta
legislatura i el setè des que vàrem tenir la responsabilitat de
governar des de l'any 2015 i per tant, s'emmarca dins una
política educativa que des del primer moment vàrem aplicar
dins la Conselleria d'Educació. 

Tanmateix aquests són els segons pressuposts elaborats dins
la pandèmia, el 2021 i el present 2022 en tot el que està
significant la COVID en tots els aspectes, però també en
l’àmbit de l’educació, però també cal dir que el pressupost de
l’any 2020 ja va tenir una incidència real des del punt de vista
de la COVID.

Aquests pressuposts reflecteixen les línies estratègiques, les
prioritats i el full de ruta que té marcats la Conselleria
d'Educació des de l’any 2015 per tal de poder assolir la millora
real i progressiva de l'educació tant des d'una perspectiva
quantitativa com qualitativa i d'equitat. 

De totes maneres, ens trobam davant d'uns pressuposts que
per una part són continuistes, com no pot ser d'altra manera,
amb els altres que hem anat presentant des del 2016 fins ara,
però també per altra banda s'adapten a la situació de la
pandèmia evidentment en relació amb l'educació i tots els nous
compromisos a les noves demandes i necessitats a què
començam a donar resposta des del moment en què existeixen.
Per tant, això per a nosaltres és important perquè això significa
uns pressuposts d'estabilitat, de continuïtat, de no retallades, de
coherència amb els principis i objectius que us vàrem presentar
des del principi del 2015.

Per tant, aquests pressuposts, lògicament emmarcats en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma, s'emmarquen
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en tres objectius fonamentals que són els que marquen aquests
pressuposts de la CAIB: per una part, el reforç de les polítiques
de benestar social amb totes les seves dimensions, per a
nosaltres això és important, aquest escut social important
davant aquesta situació de crisi social i sanitària de la
pandèmia; tot el que ha significat la reactivació i la
transformació econòmica, és evident que tenim una oportunitat
per millorar el nostre sistema productiu d'acord amb els fons
europeus que tenim, però també amb les polítiques que
nosaltres consideram necessàries; i l'aposta real per la salut,
evidentment en general de la societat i concretament de la salut
de la comunitat educativa. 

En qualsevol cas, aquests pressuposts són una resposta
socialdemòcrata a la crisi social, econòmica i política que ha
suposat i està suposant la COVID-19, una altra forma de sortir
de la crisi de la que... teníem acostumat a l'anterior crisi
econòmica en què les retallades i la manca de polítiques socials
varen suposar impactes negatius també des del punt de vista de
l'educació.

Per tant, són uns pressuposts que parteixen d'aquest passat
2015, que tenen un recorregut coherent i que tenen un futur.
Aquesta és una línia -com deia abans- de continuïtat i de
coherència amb el que hem anat treballant des del 2015.

Quin és el context polític i social del pressupost de la CAIB
de 2022? El pressupost s'emmarca lògicament dins aquest
context social i polític i econòmic que estam vivint. Per una
part és evident que sofrim l'impacte econòmic i financer de la
pandèmia molt important a les Illes Balears. Jo vull recordar
que totes les mesures que s'han plantejat d'ajudes a empreses,
875 milions per part del Govern d'Espanya més totes les ajudes
del Govern, consells insulars, ajuntaments, tant..., els ERTO,
tot el que són els fixos discontinus, tot el que significa ajuda a
autònoms, i per tant una forma distinta de donar resposta a un
impacte econòmic i social que ha demostrat les debilitats que
té la nostra societat. 

Després, una altra variable important és l'evolució del PIB.
És evident que vosaltres sabeu que el PIB a les Illes Balears,
que sempre ha tengut un creixement continuat en tots els
aspectes, en funció de la crisi de la pandèmia ha sofert una
baixada molt important tot i que en aquests moments estam en
procés de recuperació progressiva. 

També evidentment..., aquí jo crec que -i això és un tema
important- aquesta crisi ha posat de manifest la importància
dels poders públics de l'Estat com una forma... com un element
clau de resposta a aquesta situació econòmica i això també es
planteja en el paper que tenen les administracions educatives,
la Conselleria d'Educació a l'hora de donar resposta a aquestes
noves demandes i necessitats que ha tengut la COVID-19.

I això jo crec que és important perquè quan plantejam les
polítiques concretament d'educació, jo crec que hi ha un
element important i és que aquí a vegades es plantegen les
baixades d'imposts com un punt econòmic important i al mateix
temps al llarg de tot l'any veiem esmenes i propostes que
incrementen la despesa, la qual cosa suposa una contradicció
important entre el que es demana que es baixi i el que es

demana que facem. Jo crec que hi ha d'haver una coherència i
pensam que aquests pressuposts van en aquesta línia. 

També cal dir que aquests pressuposts s'emmarquen en els
pressuposts expansius del Govern d'Espanya que en aquests
moments s'està tramitant i s'estan debatent en el Parlament
espanyol i, per tant, tenim també en aquest context l'existència
d'un fons europeu del marc de transformació, de reforma i
resiliència que suposen de qualque manera un... un... jo diria
uns recursos econòmics que han de servir sobretot per fer
aquesta transformació que necessita el nostre sistema productiu. 

També cal dir que aquests pressuposts s'emmarquen dins un
parlament on hi ha una majoria determinada, que això és
important a l'hora d'aprovar pressuposts, i també plantegen la
concepció de l'educació com un mecanisme fonamental
d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i familiar. 

Aquests pressuposts de l'educació, com no pot ser d'altra
manera, s'emmarquen dins els pressuposts de la CAIB, és a dir,
vosaltres sabeu que els pressuposts són de 6.395 milions
d'euros al 2022, això implica un increment de 516 milions en
relació amb el 2021, per tant un 8,8% més. El pressupost de
despesa no financera són 5.176 milions d’euros, més que l'any
2021, un 9,5 més... el més elevat de la història. El pressupost
financer són 1.221 milions d'euros, és així, uns 66 milions més
que l'any 2021, un 5,7 més.

Tanmateix es tracta d'uns pressuposts que posen l'èmfasi -
com he dit abans- en la despesa social, és a dir, si nosaltres
repassam els nombres de la despesa social i econòmica que té
aquest (...) social que té pressuposts, és evident que s'han
incrementat respecte del 2021 un 21%, la qual cosa vol dir que
des de 2015 hem anat incrementant més d'un 56% els
pressuposts des de la perspectiva social que emmarca educació,
sanitat i serveis socials.

I també cal dir en aquest mateix context que l'avaluació dels
pressuposts d'educació des de 2015 no han fet més que un
procés permanent d'increment, és a dir, no hi ha cap any en què
hi ha hagut cap retallada dels pressuposts d'educació, sinó tot
el contrari i això evidentment suposa aquesta línia de
coherència i de donar resposta a necessitats i demandes socials. 

Quines són les característiques, per tant, dels pressuposts de
la Conselleria d'Educació de l'any 22? Els pressuposts de la
Conselleria d'Educació de l'any 22 suposen, d'acord amb els
documents que vosaltres teniu i per tant simplement això és una
constatació, són 1.066 milions d'euros. Es tracta d'una quantitat
a la qual se li ha d'afegir..., la qual té el fons de resiliència, que
suposa 67 milions, i també se li han d'afegir altres fons de
cooperació territorial que no formen part del mecanisme de
resiliència econòmica, que suposen 1.388 milions d'euros..., no,
1.388.000 euros, una dotació addicional per al programa
PROA, més dotació addicional per FP, més dotació finalista
per a llibres de text i material didàctic procedent del fons de
cooperació. A més, s'hi ha d'afegir -i això crec que és una dada
important- la incorporació de crèdit a IBISEC del fons React de
la Unió Europea, de 20 milions, que s'incorporaran al seu
pressupost del 22, que no figuren al pressupost del 22 d'aquesta
conselleria, però que estaran al pressupost del 22 de l'IBISEC. 
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Així, la quantitat total del pressupost que gestionarà la
Conselleria d'Educació i Formació Professional serà de 1.090
milions d'euros, una quantitat realment importantíssima que
suposa que hem anat incrementant més d'un terç, des de 2015
a 2016, d'una forma progressiva, donant resposta a aquestes
necessitats i demandes.

Pensau que l'any 21, que era un pressupost on la conselleria
tenia incorporades encara les polítiques lingüístiques, de
política lingüística, de recerca i universitat, que forma part en
aquests moments d'una altra conselleria, els fons destinats per
a l'educació no universitària, foren de 970 milions d'euros
inclosos els fons COVID, més el fons de cooperació territorial,
que va suposar que vàrem gestionar 985 milions d'euros.

En conseqüència, la Conselleria d'Educació gestionarà l'any
22, 105 milions més que a l'any 21; la qual cosa suposa,
evidentment, un augment gairebé d'un 10% respecte del 21, un
increment jo diria molt important, que està en la línia del que
ha estat incrementar els pressuposts generals de la comunitat
autònoma.

Fins i tot, jo diria que si un analitza realment l'evolució dels
pressuposts d'Educació i Universitat, és a dir, perquè tots en
definitiva té aquest..., l'educació universitària i no universitària,
els pressuposts han passat de 775 milions d'euros a 1.148,
ajuntant -torn a repetir- l'educació no universitària i l'educació
universitària. Això suposa un increment de 403 milions, des del
2015 a ara, i això des del punt de vista del PIB pot suposar més
o menys una quantitat d'entre un 3,4 i un 3,5%. 

Per tant, els pressuposts d'educació tant en números
absoluts com en números relatius suposen realment un
increment de més de 100 milions i gairebé un 10% més, uns
objectius que demostren una voluntat política, a vegades en
política les paraules són molt importants, però més importants
són els recursos que es dediquen per dur a terme aquells
objectius que t’has plantejat, des d'una perspectiva de donar
resposta a necessitats de demandes. 

Quins són els objectius dels pressuposts de la Conselleria
d'Educació de l'any 22? Aquests pressuposts evidentment, com
he dit abans, són continuistes per una banda però, per altra
banda, incorporen noves necessitats, noves demandes, nous
compromisos, que és el que suposa la canviant realitat
educativa i tot el context espanyol i europeu del qual n’he
parlat abans.

En primer lloc el que volem, amb aquests pressuposts, és
mantenir lògicament les mesures que es varen plantejar en el
curs anterior per fer front a la situació derivada de la pandèmia,
és a dir, la pandèmia és aquí, la COVID és aquí i té unes
realitats de cada vegada més evidents, i per tant hem de
mantenir dins les escoles, que han estat un espai segur durant
el curs 20-21 i que volem que ho sigui el 21-22, aquestes
mesures per fer possible aquestes escoles segures.

Una altra finalitat d'aquests pressuposts, lògicament, és
seguir millorant tots els indicadors quantitatius, qualitatius i
l'equitat del nostre sistema educatiu. Es tracta de millorar el
nivell educatiu de les Illes Balears i a això ho estam fent,
malgrat tot, i ho estam fent en tots els aspectes, i ho feim

donant resposta als reptes que de cada vegada més té l'educació
del segle XXI.

Evidentment, volem per tant seguir millorant tot el que vam
fer durant la passada legislatura i el que hem fet en aquests dos
primers anys de legislatura, a partir de 2019. Hem incrementat
el nombre de docents d'una forma significativa, no com a altres
comunitats autònomes, que han anat retallant -a vegades- els
docents, que se'ns va plantejar a partir del fons COVID del
ministeri del Govern d'Espanya, del Ministeri d'Educació; i
això ha suposat no només mantenir sinó seguir incrementant el
nombre de docents que hi ha a les escoles de les Illes Balears,
tant públiques com concertades. 

També, pensau que dins aquests pressuposts com a objectiu
es preveu una dotació addicional de funcionament de centres,
l'adquisició d'equips de protecció individual, el reforç de la
neteja, la dotació addicional de monitors de menjadors
escolars, i la borsa de substitucions express,  que segueix. Totes
aquestes (...) es varen posar en marxa el curs passat
evidentment, i segueixen perquè, com he dit abans, la COVID
és aquí.

Tenim un altre objectiu: impulsar l'etapa de 0-3, una etapa
realment importantíssima des del punt de vista de la igualtat
d'oportunitats, i tenim un mecanisme de recuperació a través
del Ministeri d'Educació que ens dóna una sèrie de recursos,
per una part incrementar les places escolars, però també com a
conselleria d'Educació tenim fons propis per ajudar al
manteniment i al sosteniment dels centres públics i dels centres
que formen part de la xarxa complementària.

Impulsam també -i això sí que és una qüestió de país, jo
crec que és una qüestió d'estat com diria- el tema d'impulsar la
Formació Professional; és a dir, ara som a punt, s'està a punt
d'aprovar -supòs que a principis de l'any que ve- la nova llei
d'FP, que jo esper que sigui una llei el més consensuat possible,
no només a nivell social i econòmic, que té molt de suport
social i econòmic, sinó des del punt de vista polític, perquè
pensam que és la llei que necessita aquest país, tant a nivell
d'Espanya com a nivell de les Illes Balears, per fer aquesta
transformació econòmica, qualificant millor les persones,
millorant la productivitat i intentant donar resposta als sectors
emergents a nivell econòmic. Per tant, la formació professional
és una qüestió fonamental.

També, evidentment, un altre objectiu és tot el tema de la
política de digitalització educativa. És evident que la COVID
ha demostrat que la presencialitat és insubstituïble però també
ha demostrat que hem de dur a terme aquelles polítiques de
digitalització que ajudin els processos d'ensenyança i
aprenentatge, no només en funció que hi pugui haver
confinaments i altres tipus, sinó en funció bàsicament que, de
qualque manera, hem d'utilitzar les tecnologies per millorar el
procés d'ensenyança i aprenentatge. Les tecnologies, en si
mateixes, són instruments, són mèrits, no són finalitats en si
mateixes.

També, evidentment, continuam amb el Pla
d'infraestructures educatives que vàrem començar i que anam
millorant i aportant noves infraestructures, noves reformes, en
funció d'aquestes necessitats que mantenen.
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Mantenim -i això és un objectiu- i milloram els concerts
educatius. No hi ha hagut cap any, cap retallada a concerts
educatius; fins i tot, hi ha una partida específica que realment
millora els mòduls, els mòduls econòmics que no s'han millorat
des de 2008, i això també és una política per donar resposta a
les necessitats d'aquests centres educatius.

Mantenim la política d'igualtat d'oportunitats, de
compensació educativa, jo diria, en tot el que són els tècnics de
servei a la comunitat, en tot el tema del programa PROA, 
programa PAE, etc., és a dir, de qualque manera som
conscients que l'educació necessita evidentment donar suport
a les persones que tenen uns problemes socials i econòmics per
tal que no quedin enrere, i això és una feina molt complexa, i
nosaltres seguim amb aquesta política de compensació
educativa.

Seguim amb les polítiques de donar suport a la comunitat
educativa, tant des del punt de vista d'ajuts de menjador com
d'ajudes a les FAPA, és important mantenir una estructura de
les FAPA importants, com també de mantenir una estructura en
el Consell Escolar de les Illes Balears.

Tenim com a objectiu baixar la taxa d'interins. En aquests
moments, quant a personal, es preveu una nova convocatòria i
tenim un procés d'oposicions fins a l'any 24, d'acord amb les
orientacions que a l'any 24 la taxa d'interins ha de baixar d'una
forma important entorn del 20%. Això és un objectiu bàsic per
intentar l'estabilitat de les persones, però també dels centres, jo
ja ho he dit moltes vegades: sense estabilitat dels centres és
molt difícil millorar els resultats educatius.

Tenim també com a objectiu la consolidació de la Inspecció
Educativa. Anam incrementant el nombre d'inspecció educativa
i anam consolidant la seva situació des del punt de vista legal.

També evidentment estam en la línia de consolidar els
estudis superiors artístics -que he dit moltes vegades, i ho
reiteraré, i ho he dit a nivell ministerial-, la necessitat de tenir
una llei estatal d'estudis superiors artístics que donen una
plataforma legal que possibiliti una seguretat jurídica que de
vegades, en aquests moments, no es té. 

Els estudis superiors artístics són estudis gairebé
universitaris, són títols superiors, però tenen un grau
universitari, i necessitam una regulació estatal per poder
avançar amb més seguretat en tots els aspectes.

També tenim altres polítiques com el tema, i això crec que
és important que es digui, la recuperació dels programes
d'intercanvi, d’intercanvi de formació del professorat. Es a dir,
pensau que des del punt de vista de la COVID tot el tema de
l’intercanvi de centres, professors, va tenir una baixada
important i significativa. Seguim amb les polítiques de
reutilització de llibres de text així com d'exposició de recursos
digitals i la recuperació d'auxiliars de conversa, que en part
varen quedar interrompudes per la COVID-19.

També, evidentment, aquests pressuposts preveuen
incrementar les despeses de funcionament dels centres públics
i la millora, com deia abans, dels mòduls dels centres privats

concertats a causa de les necessitats que s'han incrementat
bàsicament durant la pandèmia.

També un altre objectiu important, i això ve de la passada
legislatura, ha estat un procés progressiu, expandir el servei de
prevenció de riscos laborals des del punt de vista docent de la
zona de Manacor per millorar la proximitat del servei al
col·lectiu docent. 

En definitiva, tenim un creixement progressiu de la inversió
educativa en línia amb el que vàrem fer la legislatura anterior,
ja he dit una mica les dades com han millorat, i això suposa
evidentment seguir donant o intentar donar una ciutadania cada
vegada més formada i dotar les generacions joves de
possibilitats de futur que, en definitiva, és el que interessa.

Quines són les característiques específiques d'aquests
pressuposts des del punt de vista de la secretaria general i
direccions generals? El pressupost de la Secretaria General per
a l'any 22 suposa 47.973.977 euros, un pressupost semblant a
l'any 21, que fou gairebé de la mateixa quantitat. Es manté una
partida de 2 milions per a l'adquisició d'equips de protecció
individual en cas que sigui necessari, atesa l'evolució actual de
la pandèmia, que vosaltres sabeu que és una evolució
preocupant, sobretot a Europa, on tenim un nivell d'increment, 
i aquí a Espanya i a les Illes Balears també hi ha un increment
progressiu de la incidència de la COVID. 

També es manté la partida de reforç de neteja dels centres
educatius de titularitat de la Conselleria d'Educació, parl
bàsicament dels centres de secundària, d’FP, conservatoris,
escoles oficials d'idiomes, etc., per valor d’1,7 milions d'euros
que s'afegeixen als 6,2 milions d'euros de la neteja al pressupost
del cost de la neteja ordinària, que és de 6,2, com he dit abans. 

També es puja més de 12 milions la partida de transport
escolar. Dins el pressupost de la Secretaria General es paguen
tots aquells convenis per a la construcció de centres educatius,
concretament vull posar de manifest que inclou 2,3 milions per
al nou conveni de construcció de l'aulari del Centre de
Tecnificació Esportiva que gestiona la Conselleria d'Afers
Socials i Esports.

També, evidentment, s'ha pogut reduir la despesa ordinària
de la Secretaria General així com les despeses financeres per
cessió de crèdit.

Tot i que realment no correspon només a Secretaria
General, sinó a tota la conselleria i tot el Govern, pensau que
segueixen les bonificacions fiscals des del punt de vista
d'educació. Aquí, per exemple, es mantenen en relació amb
l'exercici del 21 les següents deduccions: deduccions per a
despeses d'adquisició de llibres de text, deducció per a despeses
d'aprenentatge extraescolar d'un idioma estranger, deducció per
despeses d'estudis superiors artístics seguits a centres ubicats
fora de l'illa de residència de l'estudiant, deducció de despeses
relatives als descendents o acollits menors de sis anys per
motius de conciliació, es bonifiquen matrícules en temes de...,
hi ha una bonificació en els estudis superiors artístics,... Per
tant hi ha moltes bonificacions i deduccions que van en la idea
evidentment d'ajudar a les famílies que ho necessiten en tots
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aquells conceptes que són importants des del punt de vista de
la compensació social.

Un altre pressupost important és el de la Direcció General
de Personal Docent. És evident que la Direcció General de
Personal Docent de la Conselleria d’Educació, gestionarà un
pressupost de 682.793.151 euros, que suposa 22 milions,
gairebé 23 milions més que l'exercici del 21 i, per tant,
demostra que la qüestió que deim d'increment de professorat no
és una paraula buida sinó que realment és una paraula que es
concreta en xifres.

En nòmines de centres públics són 633 milions d'euros, la
qual cosa suposa un increment, com deia, de més de 20 milions,
és a dir, és una xifra important en tots els sentits.

També cal destacar que dins el que gestiona la Direcció
General de Personal Docent hi ha més d’1,5 milions d'euros en
gratificació de PAE, del Programa d'acompanyament Escolar.
Hi ha un programa molt important que és el tema d’un projecte
d'inversió per a auxiliars administratius en els centres educatius
d'infantil i primària, d’1.400.000 euros, una proposta, una
inversió que dóna resposta a una demanda dels centres
d'infantil i primària, tot i que alguns tenen auxiliars
administratius, no tots en tenen i amb aquesta proposta
milloram diguem..., i que els equips directius puguin donar una
resposta a feines pedagògiques més que a feines burocràtiques. 

També cal dir que des de la Direcció General de Personal
Docent hi ha la partida del  pagament del personal no docent,
que són més de 45 milions d'euros. Això pensau que hi ha tot
el que es paga a tots els instituts, en fi, administratius,
conserges, etc.

També hi ha les oposicions. Ja he dit abans que un objectiu
d'aquesta conselleria són les oposicions docents del 22. Aquest
és un tema importantíssim: l'estabilitat dels docents. És veritat
que en aquests moments es discuteix a nivell de Govern, del
Parlament espanyol el tema del decret llei que s'ha anomenat
Iceta, sobre el tema d'interins, nosaltres en qualsevol cas
esperam allò que quedi, el que surti d'aquesta d'aquesta
negociació, però mentrestant nosaltres ja tenim aprovat..., una
altra cosa diferent són les formes d'accés a la docència pública,
ja es veurà quins canvis hi ha al respecte o qui són els que
poden accedir a aquesta qüestió. Aquest és un tema on nosaltres
en aquests moments no hi podem entrar perquè no hi ha una
qüestió tancada, però sí que en aquest moment de cara a l'any
que ve, de cara a l'any 22, tenim oposicions de 1.400 places de
totes les illes, de tots els nivells educatius, i això suposa una
inversió important per a la convocatòria tenint en compte els
tribunal que es fan, etc. Per tant, el tema de les oposicions per
a nosaltres és un tema clau i vàrem arribar, vàrem fer una mesa
sectorial amb els sindicats de la pública per tal que hi hagi un
nivell d'estabilització fins a l'any 24. De totes formes -torn
repetir- això dependrà moltíssim de com quedi el decret llei que
s’estudia a nivell de l'Estat espanyol i per a aquesta partida
pensau que a més de 2.200.000 euros, parlam de més de cent
tribunals, cent tribunals entre suplents i titulats suposen una
quantitat important, mobilitzar gairebé més de mil persones i
això suposa una feina importantíssima per part de la direcció
general. 

També, com deia, el servei de prevenció d'un servei que
consolidam any rere any, en aquest moment jo diria que el
servei de prevenció cada vegada té tots aquells serveis que es
necessiten, encara no ha acabat el procés, es destinen més de
615.000 euros per lots per a la vigilància de la salut per a
Mallorca, incloent Palma, Inca, Manacor, Menorca, Eivissa i
Formentera; un total de 79.000 euros per a lloguers, per a la
compra d’aparatatge. Per tant, al final es contemplen dins
aquest pressupost 115.000 euros més. 

Per tant, la Direcció General de Personal Docent té la gestió
de les nòmines, la gestió de tot el que significaran les
oposicions, la gestió econòmica del personal no docent i tot el
que significa el tema de serveis de prevenció en salut laboral. 

Un altre pressupost important és tot el que fa referència al
pressupost de la Direcció General de Planificació, Ordenació
i Centres. El pressupost de la Direcció General de Planificació
passa de 242.553.880 euros a 236. Hi ha una baixada i els
explicaré per què. Bàsicament perquè des de la Conselleria
d'Hisenda el que es feia d'una transferència de doblers per a
IBISEC s'ha fet en el pressupost de l'any 21 i per tant el
pressupost de l'IBISEC tendrà una quantitat que ja li ve des de
l'any 21. 

Quins són els objectius d’aquesta direcció general? Hi ha
distints objectius, evidentment tots tenen sempre o alguns tenen
més una dimensió educativa, però sempre amb una base
econòmica. Hi ha la publicació del reglament d’òrgans de
centres, això és un tema important, que és una petita constitució
dels centres educatius, la publicació d'una nova ordre de
selecció de directors, la publicació d'una ordre d'avaluació de
centres. I recuperam -i això és important- la despesa de
funcionament de centres de l'any 2019, en tot allò que significa
aquesta qüestió. 

També es consolida el programa de millora i transformació
de centres, un programa que va cap a la innovació i la qualitat.
Publicarem -i això sí que és un tema que tendrà un impacte
important- en el marc de la LOMLOE, els nous currículums
d'educació infantil, primària i secundària i batxillerat, d'acord
perquè els hem de desplegar dins el decret que farà el Ministeri
d'Educació; evidentment, com deia abans, la publicació de les
ordres d'avaluació LOMLOE de primària, ESO i batxillerat i
que de qualque manera suposa ja desplegar d'una forma clara,
els principis de la LOMLOE, des del punt de vista educatiu. 

A nivell d'escolarització, fem una revisió i ampliació dels
acords d'escolarització equilibrada. Una escolarització
equilibrada per a nosaltres és un objectiu bàsic, però si volem
dur a terme una escolarització que no planteja la creació de
guetos. I també, per tant, també suposa una revisió del decret
d'admissió d'alumnes per adequar-lo a la LOMLOE. 

També -i això és un altre tema important que hem començat
a negociar amb el sector- publicarem un decret per a la
renovació d'establiments dels concerts educatius. Això és
important, és a dir, de qualque manera hem d'adaptar la 
normativa actual de concerts a la LOMLOE, i això ho farem
evidentment negociant amb el sector de la concertada. I també
com deia una descongelació de despeses, del mòdul de
funcionament de centres concertats, que pot arribar
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evidentment a gairebé 1.400.000 milions, entre allò que és el
fons COVID i el que és aquesta, jo diria estabilització d'una
quantitat que pot ser de 640.000 euros. 

Per tant, publicarem un nou Pla d'infraestructures des del 23
al 27. En aquests moments s'està executant un pla
d'infraestructures, tenim 13 grans ampliacions, reformes, 6 nous
centres, 6 gimnasos, 4... i l'eliminació de barreres
arquitectòniques. Entre d'altres: el nou CEIP d'Inca, el nou
CEIP de Campos, el nou CEIP Caimari, el nou CEIP Can
Picafort, el nou CEIP Palma B, el nou centre d'FP de
Ciutadella, el nou CEIP de Sa Pobla, el nou CEPA de Calvià,
que ho fem amb conveni amb l'Ajuntament de Calvià;
l'ampliació del CEIP Rosa dels Vents, ampliació IES Damià
Huguet, ampliació CEIP Sant Miquel, ampliació Isidor
Macabich, ampliació IES Marc Ferrer, ampliació CEIP
Montaura, ampliació IES Pau Casesnoves, ampliació IES Les
Estacions, ampliació CEIP Nadal Campaner, ampliació CEIP
Pintor Joan Miró, ampliació CEIP Els Molins, ampliació CEIP
Mare de Déu de Consolació, ampliació CEIP Blai Bonet, en
conveni amb l’Ajuntament de Santanyí; reforma Quarter de
Santiago, amb conveni; reforma Conservatori de Menorca. I
també gimnasos Pere Cerdà, Xaloc, Na Penyal, Ses Roques
Velles, Can Misses, CEIP Joan Mas i Verd. I tota una sèrie de
reformes diverses que es duen a terme, tenint en compte que a
vegades sorgeixen problemes, com el que ha sortit amb les
darreres pluges que de qualque manera han afectat alguns
centres de forma estructural i en alguns centres ... amb el que
suposen a vegades les pluges en general.

De l’IAQSE també és important, pensin que s'han de
començar a fer també les proves (...) de les proves PISA. Les
proves PISA es varen retardar en funció de la pandèmia.
Tornam a les proves PISA. També s'està preparant l'avaluació
diagnòstics LOMLOE, que també hi ha alguna interrupció al
respecte. Per això per exemple, les partides destacades per
aquesta qüestió d’IAQSE, 151.000 euros, ordenació educativa
337.000 euros, planificació, tot el tema de millora 898.000
euros, nòmina de la concertada 187.000 euros. Les inversions
reals a l'IBISEC suposen evidentment..., són 26 milions d'euros.
Equipament mobiliari escolar, 1.300.000 euros. Despesa
funcions de centres concertats, 23 milions d'euros. Despeses de
funcionament de centres públics, 11 milions d'euros. 

Per tant, totes les partides que he dit abans suposen un
increment respecte del pressupost del 21. No diré totes les
dades, però per exemple només de l'IAQSE passam de 9.800
euros a 151.000 euros, per tant, és un increment important,
sobretot tenint en compte la realització de les proves PISA, que
de qualque manera és una partida important, tenint en compte
la mostra que significa fer aquest tipus de coses. 

La nòmina de concertada passa de 182 a 187 milions
d'euros, més de 5 milions per a increment de professorat
COVID, noves unitats concertades, increments salarials, etc.
Despeses de funcionament de centres concertats passa de 23
milions a 23.390.000 milions d'euros, per incrementar AT,
adequació salaris AT, etc. Despeses de funcionament de centres
públics, d’11,31 milions a 11,485 milions, més de 450.000
euros més per recuperar la dotació del 19, del que hi havia en
el pressupost del 19. 

En resum, es tracta, en tot el tema de la direcció general,
deixant a part aquest matís que he plantejat de les dades del
tema de l'IBISEC, sota les partides més significatives
s'incrementen i l'IBISEC també incrementarà les partides, que
per exemple simplement a efectes d’informació, el pressupost
que tendrà l'IBISEC de cara a l'any 22 serà de 34 milions
d'euros, una quantitat que supera el pressupost de l'any passat. 

Un altre pressupost important és el pressupost de la
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa. Aquest pressupost és el que més s'incrementa de
forma important, passa de 22 milions a 80 milions d'euros.
Això implica un increment de 57 milions i s'ha d'emmarcar
lògicament en els fons que ens vénen del Ministeri d'Educació,
del fons de compensació territorial, que ja ha adquirit..., jo vull
posar de manifest i crec que és important dir-ho, que realment
el fons de cooperació territorial del ministeri s'han incrementat
de forma important. S'han incrementat de forma significativa
tot el que són les relacions dins la Conferència Sectorial
d'Educació. Jo crec que hi comença a haver elements d'una
governança compartida, tot i que encara falta molt per caminar
en un procés de federalització important i significatiu, però jo
diria que la pandèmia ha accelerat les reformes necessàries que
ha de tenir la Conferència Sectorial d'Educació. 

Pensau quines són les característiques més importants
d'aquesta direcció general. Segurament és la direcció general
més pedagògica, per entendre’ns, no és que les altres no siguin
antipedagògiques, però en definitiva són les que aterren de
forma específica; i jo diria que hi ha una sèrie de canvis
importants. Per exemple l'augment de formació per al
professorat, tant formació en el centre, com formacions
específiques. Pensau que durant la pandèmia hi ha hagut una
baixada, hi va haver una baixada, es va fer formació en línia,
però evidentment el que era la formació va fer una baixada
d'important i començam a recuperar aquesta normalitat
significativa. 

També tenim formacions específiques en temes d'atenció a
la diversitat, NESE, llengües estrangeres, (...) a la salut
educació, emocional etc. Hi ha- i això també és important-
intercanvi d'estades pedagògiques, Erasmus Plus. El pressupost
passa de zero, perquè els centres ja tenien els doblers per
viatjar, ja que no vàrem poder fer-ho els cursos anteriors. Hi ha
noves propostes innovadores: convocatòria unificada de
programa, el pla lector, escacs, tutories teatrals, tallers de
llengua catalana, etc. Biblioteca digital, un servei que està
tenint una resposta important per part dels centres educatius,
Eduteca. Plataforma digital d'escacs, (...), etc. Programa per a
l'adquisició de llibres i material didàctic. Museu de l'Educació,
que també hi ha un canvi important, que està en procés no
només de reformes del Museu de l'Educació, també reformes
del funcionament i, per tant, de posar en marxa el museu, que
sigui un autèntic museu de l'educació, en tot allò que significa
de la memòria del procés de construcció de l'educació. 

Tenim l'edifici IBSTEAM, IBSTEAM realment és el servei
que dóna resposta a les infraestructures, bàsicament
tecnològiques i informàtiques, però sobretot de la formació en
competència digital, es tracta d'un edifici important, per
gestionar tots aquests serveis, increment del nombre de
persones que està dins aquest IBSTEAM, hi ha el tema de
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robòtica. En fi, hi ha tot el que significa formació del
professorat en el tema de competència digital, que anam cap a
una competència digital on hi ha cada vegada una exigència
determinada per part de la Unió Europea. 

Els temes de digitalització, ja he dit abans que el tema de
digitalització és important. Tenim cada vegada més persones
dedicats a l’IBSTEAM. I, per tant, enguany hi haurà més
cursos de formació, dotació d'aules digitals als centres públics
i capacitat per emprar-les. És a dir, estam millorant també el
préstec de dispositius d'alumnes vulnerables dels públics i
concertats, etc. 

Per tant, es tracta en aquest sentit de tenir clar que tenim de
qualque manera una política de dotar els nostres centres
educatius d'aquella infraestructura digital, que els permeti
donar respostes a totes les demandes i necessitats. Però, torn
repetir, sense que això impliqui ni qüestioni, sinó tot el contrari
la presencialitat.

Hi ha tot el tema de millora de la inclusió i la qualitat
educativa. No diré tots els increments de professorat que hi ha
hagut, d’orientadors, de personal d'atenció, AT, PT, AL, equips
específics, les UVAI, equips d'atenció primerenca que s'ha
incrementat, s'incrementa d'any en any, no hi ha hagut cap
retallada, i ho dic clarament, cap retallada en temes d'atenció a
la diversitat, tot i que sabem que a vegades l'atenció a la
diversitat és complexa i que a vegades necessita recursos,
necessita formació i necessita actituds perquè, en definitiva, la
inclusió educativa, no només en el tema de personal, que
també, això és un tema d'actitud docent d'organització, etc.

Tenim evidentment altres programes com tot el que fa
referència, i això és important, la formació en disseny
d'universal d'aprenentatge, un tema clau dins el context de la
LOMLOE, el tema PAE, pla de coeducació, etc. Hem fet, i això
crec que és important també dins aquesta direcció general, la
licitació de transports per a centres d'educació especial, cosa
que realment no es feia fins ara, a tots els centres d'educació
especial que són concertats excepte un que és públic, vàrem
licitar de forma específica transport especial per a aquests
alumnes.

També hi ha tot un programa de manteniment i (...) per a
alumnes d'altes capacitats, convocatòria de beques menjadors,
que sabeu que són 100 milions d'euros i que ja vàrem dir que
per mor de la demanda que hi ha hagut es farà dins l'any 22 una
resolució per la qual aquests alumnes que ara han quedat fora
puguin tenir l'ajuda necessària, és a dir hem passat evidentment
de forma progressiva de 700.000 euros a més de 7 milions
d'euros, i arribarem a 8 milions d'euros en ajuts de menjador, la
qual també posa de manifest que estam dins una emergència
econòmica i social i ha tengut la seva repercussió. 

També segueix el fons d'emergència social, ho dic perquè
de qualque manera nosaltres seguim amb aquelles mesures que
van en la idea de compensar de compensar les dificultats.

En l’etapa de 0-3 anys ja hem dit moltes vegades quin és el
nostre full de ruta. El nostre full de ruta passa per la subvenció
als ajuntaments per a la creació de més de un 149 places
públiques, subvencions específiques també en espècie en

aquests ajuntaments per assessorar a l'hora de fer aquestes
escoletes subvenció a les guarderies privades per a la
reconversió i que formin part de la xarxa complementària, la
qual cosa suposa des del nostre punt de vista engreixar i tenir
una xarxa complementària potent en tots els sentits. Tenim
ajuts per al sosteniment de les escoletes, i jo crec -i això ho diré
aquí- crec que hem de fer un pas endavant i en aquest tema hi
ha d'haver un pla estatal de sosteniment de centres de 0-3, en
què realment hi hagi un govern d'Espanya que tengui una
aportació molt concreta, les comunitats autònomes, ajuntaments
i consells insulars i les famílies i que tenguin aquesta
bonificació. Jo crec que aquesta, una vegada que estam creant
places escolars, li deia que és tenir un pla estatal de sosteniment
dels centres de 0-3 per fer possible aquest procés
d'escolarització i que també fos aquesta gratuïtat progressiva.

També pensau que dins aquest pla de 0-3 hi ha ajuts per a
l'alumnat NEE, ajuts per als ajuntaments per fer tallers i espais
familiars, ajuts d'escolarització per a l'alumnat vulnerable, etc.
Pensau simplement -no diré totes les xifres perquè realment
seria molt pesat-, però per exemple, quant a formació del
professorat, la realitat lingüística etc., hem passat de 200.000
a 300.000 euros, en formació en conveni de salut que tenim una
relació amb salut important, hem passat de zero euros l'any
passat a 28.000 euros, intercanvis de segona llengua, de llengua
estrangera, hem passat de 40 a 80.000 euros, ajuts d'immersió
lingüística, no en català, hem passat de zero a 400.000 euros,
hi ha propostes de serveis d'innovació educativa de 10.000 a
37.000 euros, programa d'adquisició de llibres i material
didàctic de 1.042 a 1.675 euros, al programa de (...) digital de
42 a 280.000 euros, el Museu de l'Educació de 4.200 euros a
315.000 euros, ja dic que el Museu d'Educació farà un canvi
important en tots els sentits. L'edifici IBSTEAM que
bàsicament és un lloguer que també suposa 120.000 euros i
passa de 9 a 16 persones, que és un canvi també important,
L'assessorament dels centres per a la revisió del pla digital que
és un objectiu d'aquest equip, etc.

Pensau que quant a dotació d'aules digitals passam
d’1.300.000 euros enguany a 19 milions l'any que ve. Per tant
això vol dir que la majoria de centres educatius de les Illes
Balears tendran aules digitals per seguir aquest procés de
digitalització. També hi ha un préstec de dispositius per a
l'alumnat vulnerable que passa de 400.000 euros a 3 milions,
que és una xifra important. Tots els programes PROA, d’al·lots
vulnerables i d'inclusió educativa suposa passar de 3 milions a
6 milions d'euros, un canvi importantíssim, Manteniment,
ajudes per a tot el que són els nins d'altes capacitats de 20 a
42.000 euros. Beques menjador, ja he dit abans aquest
increment que hi ha hagut i que evidentment de cara a l'any que
ve la convocatòria haurà d'arribar a més de 8 milions d'euros.
En fi, en educació 0-3 hem passat d’1.500.000 a 16 milions
d'euros; a reconversió de guarderies tenim 600.000 euros, en
ajudes de sosteniment, que són importants, passam de 4 milions
a 6 milions d'euros, etc. 

Per tant hi ha des del punt de vista del que és aquesta
direcció general, la idea de 0-3, la idea de treballar en la
inclusió educativa, tot el tema de digitalització i tots aquells
programes que van a compensar juntament amb 0-3 l'autèntica
igualtat d'oportunitats.
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I finalment el pressupost de la Direcció General d'FP i
d'Estudis Superiors Artístics passa de 8.255.000 a 19 milions,
això també és dins el context d'un fons de cooperació territorial
i suposa per tant un increment d’11 milions d'euros, un
increment fonamental -com deia abans- el Fons Europeu de
l'FP.

Què suposa això, què fem amb aquests tipus de recursos?
Per una part hi ha una redimensió de l'oferta de formació
professional, això incrementa el nombre de places i incrementar
el nombre de places és un objectiu d'aquesta conselleria. No
hem deixat la creació de places des de la passada legislatura a
ara, però en aquesta legislatura dins el Pla integral i dins el fons
de cooperació territorial hem fet un bot qualitatiu. Sabem que
tenim molt de recorregut en aquest tema perquè la formació
professional implica no només recursos, que sí, que són
recursos, però també implica canvis d'actituds en molts de
sentits. També el món empresarial s'hi ha d'implicar d'una
forma clara, ai el món empresarial no s’hi implica, no tendrà un
ressò i el que ha de tenir per donar resposta a aquesta entitat de
productivitat econòmica. Per tant, nosaltres pensam que amb
aquests recursos la llei d'FP, el pla integral d'FP que vàrem fer
la passada legislatura i ara s'està renovant, juntament amb la
col·laboració amb la Conselleria de Treball, crec que estam
fent un increment important de les ofertes de qualificació, tant
d’oferta reglada com d'oferta a través de certificats de
professionalitat. Això per a nosaltres és important.

També dins aquesta FP hi ha un reforç de les llengües
estrangeres, pensau que en aquest moment dins aquest context
de fons per l'FP hi ha d'haver mòduls bàsicament anglès per als
estudiants i d'altres llengües. Això és important de cara al que
significa realment el context d'Europa. Tenim vint grups
implantats en aquest pla pilot de llengües estrangeres. També
hi ha estades a l'estranger per a alumnes i professors que s'han
matriculat en aquest pla pilot i tenim un pla de formació
important.

També per a nosaltres el tema de la formació dual és clau,
és evident que ara segons la nova llei d'FP tot serà dual, però bé
jo diria que hi ha dos tipus de duals de qualque manera, i la
formació dual evidentment necessitam primer que s'aprovi ...,
per impulsar l'FP dual necessitam que s'aprovi aquesta llei d'FP,
necessitam definir quin és el model de contracte que hi ha
d'haver d'FP dual evidentment perquè és important per a
nosaltres que hi hagi un model unificat, que no hi hagi
diferències entre comunitats, nosaltres hem optat sempre per al
tema de contracte, i això és important, però necessitam -
diguem- que hi hagi aquest feedback de les empreses perquè
sense les empreses l'FP evidentment no tendrà gens de futur.

També un tema que és importantíssim i que forma part
d'això és el tema de l'acreditació professional, amb més de 4,5
milions d'euros. Això és important perquè tenim oberta tota la
convocatòria durant tot l'any a fi i efecte que tothom pugui
presentar el seu document, el seu certificat, la seva experiència
i això sigui bàsic per certificar i que això pugui ajudar a tenir
mòduls i que els pugui ajudar després tenir un nivell d'FP de
grau mitjà o de grau superior, és importantíssim aquesta qüestió
i, per tant, jo diria que estam en la línia de fer un bot a la
formació professional. Evidentment, hem incrementat el
nombre de professors, hem incrementat el nombre d'alumnes,

hem incrementat les dotacions econòmiques de centres, però
encara ens falta molt; és a dir, intentam posar aquells mòduls
d'FP, aquella família d'FP que respongui a necessitats
productives, però evidentment això és un procés progressiu.

També necessitam, i ho he dit moltes vegades que la nova
llei d'FP possibiliti que els professionals que fan feina dins el
sector privat puguin dedicar una sèrie d'hores com a professor
d'FP a fi i efecte de dur a terme una millora de la formació
professional. I en aquest context, també, l'oferta d'FP no només
va cap a l'escola pública, sinó que també volem que hi participi
l'escola concertada. Tenim reunions amb l'escola concertada
perquè participin d'aquesta oferta, perquè pensam, ho torn
repetir, que el tema de l'FP és una cosa de país, una cosa de
tots.

També quant a un tema molt important, nosaltres hem creat
el centre d'informació d'innovació d'FP, aquest té una partida de
470.000 euros, i, per tant, es tracta d'un centre importantíssim
en la dotació de noves famílies de formació de les persones
professionals, d'innovació, etc. Es tracta d'un centre jo crec que
ubicat al Parc Bit, que, per tant, tenim clar quin és el seu
objectiu, i tenim en aquest aspecte un element important de
cara a aquesta millora de la formació professional.

I després, finalment, hi ha uns estudis superiors de la
FESMAE que suposa l’ESADIB i el Conservatori Superior de
Música, s'incrementa passant de 4.112.000 A 4.197.000,
gairebé uns 100.000 euros més, de cara de qualque manera a
tenir uns estudis superiors artístics, parl d'aquests dos centres,
estudis que tenguin realment un nivell de qualitat i
transcendència important.

Hi ha una cosa que vull dir que de vegades no es té en
compte, però hi ha un 30% d'estudiants del Conservatori
Superior de Música que vénen de fora, d'altres comunitats
autònomes. Jo crec que això és important perquè són estudis de
grau de facto, són títols superior amb un grau i això demostra
que tenim un centre de qualitat i que fins i tot, i jo ho dic amb
tot el meu respecte, evidentment la Universitat de les Balears
té molta gent en temes de massa, però en temes de grau,
segurament excepte si llevam medicina i infermeria, en la
majoria d'estudis els estudiants són d'aquí; i aquí tenir un 30%
d'estudiants del Conservatori Superior de Música jo crec que
això és important que es tengui en compte.

Per tant, aquesta és una mica la radiografia ràpida, com no
pot ser d'altra manera, sinó ens cansaríem molt, d'aquests
pressuposts de l'any 2022. Per tant, són uns pressuposts, ho torn
repetir, de consolidar el que s'ha fet, uns pressuposts que van en
la línia que vàrem començar a treballar des del 2015, i sobretot
l'objectiu, i ho he dit moltes vegades, és incrementar el nivell
educatiu de les Illes Balears. I ho repetiré moltes vegades,
malgrat hi hagi discursos apocalíptics i negatius, l'educació a
les Illes Balears millora, no segurament a la velocitat que
nosaltres voldríem, però milloren tots els indicadors.

I jo ho dic perquè de vegades no es fien dels nostres
indicadors, perquè són jutge i part, però indicadors PISA diu
clarament el que diu, i PISA és una avaluació externa que diu
que hem incrementat en competència lectora, matemàtica i
ciència, que estan per sobre de la mitjana espanyola o al seu
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nivell. Per tant, i això que veníem de més enrere, i jo crec que
això ho hem de posar en valor en tots els sentits.

Hem d’abaixar l'abandonament escolar, d’això en som
conscients, hem passat del 25 al 21%, i jo estic plenament
convençut que amb tota la línia d'inversió en FP seguirem
baixant, l’objectiu es troba a la mitjana espanyola, 17, 18%,
evident que a l’OCDE encara està més baix, és evident que el
País Basc es troba a un 7 o 8%, però també evidentment les
coses es fan progressivament i hem de canviar l'actitud de
tothom respecte de la forma professional, que és la línia bàsica
per abaixar l'abandonament escolar prematur, que és un dels
punts febles que tenim com a sistema educatiu i com a
comunitat autònoma i com a societat.

Evidentment, ho torn a repetir, jo crec que aquests són uns
pressuposts que demostren un nivell de coordinació amb altres
institucions, amb el Ministeri d'Educació, amb ajuntaments i
consells insulars.

Vull posar de manifest el tema de 0 a 3. Vull posar de
manifest que són uns pressuposts que també donen resposta a
tota l'escola pública i l’escola concertada, aquest és el nostre
objectiu, per a nosaltres l'important és l'alumnat, que en
definitiva s'escolaritzen en els centres educatius. I, per tant,
nosaltres pensam que es tracta de posar les bases entre tots de
seguir millorant el nostre sistema educatiu a través de
l'estabilitat i la continuïtat.

La llei d'educació, el projecte de llei d'educació que en
aquests moments es tramita dins la ponència i després en
comissió i després en plenari, va en la idea de generar una
estabilitat a nivell del sistema educatiu, clau, i això per a
nosaltres és molt important. I pensam que aquesta aposta que
nosaltres fem per l'educació també és clau per a uns objectius
que té la comunitat autònoma d’aquesta transformació
econòmica; no hi ha transformació econòmica si no hi ha
millora de la qualificació professional, si no hi ha millora del
nivell educatiu de les Illes Balears, si no hi ha increment de
l'educació en tots els sentits. I això crec que és important i hi ha
d'haver una coordinació, i això també és clau per tenir més
cohesió social, es demostra que quan hi ha més educació, més
nivell educatiu, la cohesió social i la cohesió familiar és més
important.

Per tant, ciutadans més formats, més productivitat i més jo
diria prosperitat econòmica i més cohesió social, són tres
elements que, en definitiva, no són aïllats sinó que demostren
quin és el sentit de l'educació i quina és la política educativa
que nosaltres volem dur a terme i que duem a terme d'una
forma jo diria continuada, intentant sempre dialogar amb tota
la comunitat educativa.

Moltes gràcies, i qued a la vostra disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Educació i Formació
Professional. Ara correspondria un recés de 45 minuts, deman
als portaveus si estan d'acord en continuar. Podem continuar,
doncs. Abans d'entrar en el torn de pregunta li preguntaria al
conseller si vol contestar globalment o individualment.

Gràcies conseller, globalment.

Passam doncs a les intervencions dels diferents grups
parlamentaris. En primer lloc, donarem la paraula a la portaveu
del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Marga Durán, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta, molt bon dia, diputades,
diputats. Molt bon dia, Sr. Conseller, també molt bon dia,
gràcies per haver vengut a tot l'equip que l'acompanya, gràcies
per aquestes explicacions.

Primer de tot hauria de demanar disculpes per haver arribat
tard, em sap molt de greu, tota la culpa és meva, i després el
que hauria d'haver estat el primer començament meu és que
voldria començar amb un reconeixement a tota la comunitat
educativa, a tot el personal docent, al personal no docent, a
l'alumnat , a tots els que cada dia fan possible que el curs
continuï amb una certa normalitat. Han estat dos cursos molt
durs, encara ho és aquest, per tant, crec que les meves primeres
paraules havien de ser per a ells, moltes vegades aquests
professionals es deixen la pell, i així ens consta, amb unes
mancances del sistema educatiu ells ho treuen endavant. Per
tant, van per a ells les meves primeres paraules.

Sr. Conseller, una cosa són les dades, les xifres, les macro
i l'altra és baixar a l'arena, l’altra és el que passa en el detall, i
jo sempre em sol fixar en el detall i evidentment no faré, com
vostè deia, un discurs apocalíptic, perquè no ho faré, però sí,
evidentment, no farem el discurs que vostè ha fet ni de
l'educació actual, ni que tal vegada aquests pressuposts siguin
els millors pressuposts per aconseguir aquesta qualitat
educativa que vostè sempre ressalta. Per desgràcia i per
experiència moltes vegades, veiem que unes bones xifres no vol
dir que després vagin acompanyades d'una bona gestió.

I a això em referesc, durant aquests anys la conselleria no
ha invertit adequadament en obres, per exemple, en els centres
educatius, per cobrir les necessitats de les places requerides,
perquè una cosa són les obres que vostès puguin fer, l'altra cosa
són les necessitats dels alumnes que arriben i l'altra són les
necessitats del professorat, i tot això ha d'anar lligat. Per tant,
està molt bé que vostè posi el focus sobre el que a vostè li
interessa, però al final hem de veure el total de la radiografia,
i la radiografia a dia d'avui no és bona, això és un fet.

I anys després d'aquest retard, doncs ara patim les
conseqüències. I és un fet que, després de dues legislatures, Sr.
Conseller, no té sentit que tirin d'excuses, perquè ara en aquests
moments l'herència que vostè pugui tirar és herència seva.

No hi ha hagut tampoc una reducció de ràtios en 6 anys, pel
que jo li deia, vull dir places escolars, professors i alumnat, ha
d'anar a l'una, si no, si tenim una falta d'espai, com li deia l'altre
dia, com per exemple en el CEIP de Ponent, amb aules amb 28
nins per aula, no hi ha ràtios que ho aguantin, i això és una
realitat que passa, no només passa a Inca. Vull dir aquests dies,
duc més de 15 dies parlant amb números uns nostres, portaveus
dels ajuntaments, batlles, i passa a moltes bandes, vull dir, les
ràtios no són les que haurien de ser i, al final, vostè sap que si
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l'espai no és adequat l'activitat educativa tampoc no és
l'adequada. 

Hi ha un increment del pressupost i nosaltres ens n’alegram,
com no pot ser d'altra manera. També li he de dir que la meva
companya abans que jo arribàs..., vostè havia dit que quant a
l'IBISEC hi havia una partida que no quadrava perquè faltava
posar un fons de React, vostè ha dit que després ho explicaria.
He escoltat atentament i no he escoltat les explicacions quant
a allò de l'IBISEC i aquests fons que no hi són, perquè
nosaltres tenim un petit desquadrament i li ho diré. 

Li he de dir que jo aniré part per part i aniré direcció
general per direcció general perquè tenc moltes qüestions a
fer-li després sobre el que hi ha darrere de cada partida
pressupostària.

Quant a l'increment que vostè diu que hi ha de personal, un
increment de personal que vostè qualifica d’elevat. Per tant,
nosaltres li demanaríem quin és l'increment de personal que hi
haurà real, o el que vostès estimen, per a l'any 2022, tant de
docent com de no docent.

Vostè ha parlat de l'atenció primerenca, de l'atenció a la
diversitat, dels nins amb necessitats educatives especials i jo li
deman: hi haurà un increment d'ATE, el necessari? Vull dir
d’aquelles 30 places que sabem que fan falta de PT, d'ATE per
a una educació que... inclusiva, però que també sigui de
qualitat. 

Vostè ha parlat del 0-3, com han parlat de moltíssimes
coses, i jo li deman: concreció, diguin-nos quin nombre de
places, vostès tenen una previsió de les places? Vostès tenen
també prevista una partida per a centres d'educació infantil
privats autoritzats, però que no formin part de la xarxa pública?

Vostè veurà que jo li demanaré concreció cada vegada,
perquè vostè va donant les xifres, evidentment... -ja dic- vostè
sempre posa la lupa en el nombre que a vostè més li interessa,
normal, vostè ha de fer la seva feina, però em permetrà que jo
faci la nostra. 

Vostè ha parlat d’Inspecció Educativa i hi ha una cosa que
em crida l'atenció: la Inspecció Educativa, el programa 421H,
Inspecció Educativa, baixa 3.000 euros. Per tant, vostè diu que
la Inspecció Educativa augmenta, la Inspecció Educativa
augmenta serà en contractes de servei, vull dir en comissions de
servei, no augmenta. A mi m'agradaria que vostè em digués on
és aquest augment de la partida l’Inspecció Educativa perquè
estam en 126.959, és a dir, per davall de l'any passat i amb una
plantilla pràcticament igual que la de l'any 2017. Per tant, jo
crec que vostè està parlant de comissions de serveis i
m'agradaria que m'ho digués.

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, al
final hi ha una baixada de més de 6 milions d'euros. És una
forta baixada que ve derivada de la forta baixada que hi ha a
l'IBISEC. A l'IBISEC hi ha una baixada de 13 milions d'euros,
si no vaig errada, no..., a l'IBISEC crec que són devers 13
milions d'euros, aniré partida per partida -13.321.353 és el que
baixa l'IBISEC-, però, clar, vostè diu que per una altra banda

hi haurà un ingrés de React, de Fons React per 20 milions, idò
m'agradaria que ens ho explicàs. 

Sí, Sra. Presidenta, m'agradaria que quan faltin dos minuts
per acabar la meva intervenció m’avisi, gràcies. 

La Direcció General de..., el programa 421A, direcció i
serveis generals de Conselleria i Formació Professional,
augmenta 142.000 euros, pràcticament tot en estudis i treballs
tècnics. Ens agradaria que ens explicassin a què es deu aquest
augment.

En l'educació de la concertada augmenten, nosaltres ens
n’alegram, veig que també hi ha una partida per a gratificacions
al programa PAE, també ens n’alegram, però ens agradaria que
ens digués de tots aquests programes específics quin serà
l'augment que tendran de cara a l'any 2022, de tots aquests
programes específics de què vostè ens ha parlat abans, el
programa d'acompanyament escolar i d'altres,.

Quant al 423B, altres serveis de l'ensenyament, que baixa
11 milions, com li deia, 11.316.000 que jo li deia que és a
causa de l'IBISEC, m'agradaria que ens ho explicàs. 

Hem vist que les partides pràcticament de per tot... del
programa 413G a totes les direccions generals baixa, que són
les accions públiques relatives a la COVID-19 i té sentit que
baixin perquè hem d'estar millor ara que abans, però sí que és
ver que ens agradaria que es continuàs amb totes les mesures de
la COVID, com vostè deia, neteja, reforços i tot això que vostè
ens ha comentat abans. Per tant, veim que baixa però esperam
que tampoc no baixi la seguretat als centres escolars. 

Quant a la formació del professorat, augmenta aquesta
partida, el programa 421D, vostè ha dit que era necessari, no
m'han quedat clars els programes específics que farien i
directament on aniria aquest augment. 

Quant al programa 321E, llengües estrangeres i projectes
internacionals, que vostè ha dit que hi fan una gran aposta,
nosaltres creiem que hi ha un petit augment, però hem vist que
hi havia una petita partida per als centres d'ensenyament
concertat i ara desapareix, la partida de centres d'ensenyament
concertat per a llengües estrangeres passa a ser zero. 

És ver que hi ha una forta inversió en el programa 421K,
innovació i comunitat educativa, la partida augmenta 50
milions d'euros, nosaltres ens n’ alegram. Creim que aquesta
aposta de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Dos minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Falten...? Molt bé, moltes gràcies. Creiem que era necessari,
després haurem de veure quan es posa en marxa.

Ara ja volia dedicar els dos darrers minuts a IBISEC, a
obres, a centres. 
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IBISEC, he escoltat molt atentament la relació d'obres que
vostè deia, i la veritat és que no em quadra pràcticament gens
amb el que a mi m'han dit, com li he dit abans, els representants
del nostre partit polític als diferents ajuntaments, així com els
batlles. 

Vostè ha parlat del CEIP Montaura, el CEIP Montaura a
Mancor de la Vall, és una escola per a 80 nins que en té 170, és
una escola que fa dos anys tenien el solar, l'any 2019 vostè va
fer una roda de premsa per a les eleccions que l'escola aquesta
seria una realitat tot d'una, hi ha barracons, s’ha hagut d'ocupar
el menjador, la sala d’educació física. Varen dir que tenien un
pressupost de 3 milions d'euros, quedava un residual de 475 de
l'any passat, ha desaparegut, té una partida de zero. Ja em dirà
vostè com fan comptes fer aquestes obres si hi ha una partida
de zero.

L'escola de Sa Pobla, l'escola de Sa Pobla que també a l'any
2019 havia d’estar començada, l'únic que ha passat a Sa Pobla
és que s'ha inaugurat un col·legi d'aules modulars, no ha passat
res més, d'infantil, i a més cada curs, perquè es va inaugurar
l'any passat, i cada curs han d’augmentar les aules modulars.
Dos anys que fa que el solar està comprat, ja té tot el que hauria
d'haver tengut. No sabem si tenen els projectes, ens diuen que
sí que tenen els projectes, just hi ha una partida de 300.000
euros, vostè n’ha fet menció, però amb 300.000 euros no
construiran l'escola.

Felanitx, vostès tenen el solar, hi ha dotació de serveis, hi
ha zero pressupost..., no tenen solar, bé, idò ja ens ho explicarà.
Em diuen que sí que tenen solar, bé, vostè té temps, jo tenc
molt poc temps i continuaré, vostè m'ho explicarà.

A Alaior, per exemple, també els ha estranyat que no hi
hagués cap partida per a Alaior..., Alaior, Menorca, que tampoc
no hi ha cap partida per a nous centres a Alaior, es pensaven
que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... que seria així.

A Eivissa no n'hi ha cap. M'agradaria que ens explicàs què
fan comptes fer amb el centre de S'Alzinar a Capdepera, no
sabem si hi  posaran o no hi posaran barracons. Ja sabem que
s'han habilitat diferents sales, fins i tot damunt les piscines
perquè les classes puguin ser presencials... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Durán, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

El nou CEIP d'Inca, què fan comptes...?... Sí, ja acab. El
nou CEIP d'Inca, què fan comptes fer amb els alumnes per al
curs 2022-2023? Què fan comptes fer amb l'institut de Son
Ferriol?, i com li he dit, centres d'Eivissa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. És el torn ara del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Gloria
Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Hemos comprobado que para el 2022,
el presupuesto en educación se ha incrementado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, em sembla que no se la sent, es pot...?, a
veure si va el micròfon o no...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Hola, sí, sí, lo que pasa es que estoy un poco retirada, pero
vamos lo ajusto más.

Bueno, como decía, para el 2022 el presupuesto en
educación se ha incrementado casi 105 millones de euros más.
La buena noticia realmente no es el aumento en sí, que también,
porque un aumento en la financiación refleja el camino al alza
en la apuesta por la educación, pero aquí la buena noticia es
que estos presupuestos están reflejando un gasto eficiente de
los recursos públicos en la protección y la garantía de la
equidad educativa.

Es una buena noticia porque al fin y al cabo se trata del
dinero de todos y de todas que salen en nuestros bolsillos, pues
que este dinero al menos se destine con extrema
responsabilidad a la mejora de los servicios públicos
educativos y muy especialmente a la educación, bueno, aquí en
Baleares, con especial atención y cuidado.

En Unidas Podemos no nos hemos despertado ningún día
olvidando que en los acuerdos de gobernabilidad se tenía que
avanzar en muchos campos, en la gratuidad, en la universalidad
de la educación 0 a 3, en la disminución de las ratios, en la
eliminación progresiva de las aulas prefabricadas, en escuchar
y dar cumplimiento a las reivindicaciones de los colectivos
educativos de profesorado para la mejora de sus condiciones,
también en la ampliación de becas de transporte y de comedor,
y desde aquí queremos garantizar que todos nuestros esfuerzos
diarios se centran, y lo van a seguir haciendo, en dar
cumplimiento al compromiso que adquirimos hace ya dos años
de legislatura con las Islas Baleares. 

Estos son, como ha dicho el conseller, unos presupuestos de
estabilidad, de coherencia con la línea de apuesta intocable por
la educación pública y el refuerzo social, por lo tanto, de estas
islas. 

El año pasado salía un porcentaje interesante que decía que
las Islas Baleares es una de las comunidades autónomas, bueno,
la que más ha crecido en apuesta por la financiación desde
antes de la pandemia. Los datos nos ofrecen que se ha
aumentado el presupuesto hasta un 13% más de los
presupuestos mermados que dejó el gobierno del Partido
Popular. 
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Respecto a infraestructuras, son 26 millones y medio más,
los que se ponen este año para las Baleares. Queríamos
preguntarle al conseller si se van a traducir realmente en una
mejora en las condiciones de los centros. Sabemos que algunos
centros requieren ampliación también, no va a entrar para estos
presupuestos, pero ya se lo anticipo, desde el ayuntamiento de
Sant Josep, nos traslada la regidora de bienestar social, que se
va a requerir un colegio pronto en Sant Jordi; sé que no lo
tenían previsto, no es para estos presupuestos, pero se lo
comentamos ya, seguiremos detrás de esta necesidad para ver
si puede incorporarse en los siguientes.

Respecto a las medidas de seguridad, se van a traducir en
una ampliación de profesorado también, y también en la
continuidad de los medios de higiene y de protección. En
primer lugar, respecto al profesorado, queremos preguntarle
cuántas personas se van a contratar, cuál va a ser la
planificación de este curso, en cifras?, se va a ampliar la red de
profesorado?, cuántos interinos tienen previsto consolidar plaza
y cuántos docentes de sustitución rápida, para casos de COVID
y demás, van a contratarse, cuál es la partida para ello?

Respecto a la higiene y protección, las medidas siguen
siendo necesarias, a pesar de que estemos en otra etapa ya de
la pandemia, no hay que bajar la vigilancia, la protección de los
menores, para que los centros sigan siendo, como se ha
demostrado, unos espacios seguros de contagio; queríamos
preguntar cuánto dinero hay previsto para ello, qué medidas se
van a continuar, y si van a preverse nuevas medidas de
protección y de higiene contra la COVID.

Respecto a la educación 0-3, queremos valorar el inmenso
esfuerzo que ha hecho durante la anterior legislatura y durante
esta legislatura el Govern en todo lo que es la puesta en marcha
de la educación 0-3, que no estaba prevista, y que también
Unidas Podemos tuvo mucho que ver en ese Plan de igualdad
por la educación, que se firmó en la legislatura pasada.
Queremos preguntarle qué previsión de plazas nuevas existen,
si van a hacerse nuevas escuelas, cuántas escuelas son las que
van a preverse y, por islas, a cuántas serán, en concreto me
interesa particularmente en la isla de Ibiza, cuántas escuelas
nuevas de 0-3 van a abrirse. 

Sé que se destinarán, usted lo ha dicho, 17 millones para la
educación 0-3 pero ¿podría concretar qué medidas concretas
van a traducirse esos 17 millones para la mejora de la
educación 0-3?, porque seguimos pensando que esta apuesta es
ya insoslayable para nosotras, es también una señal de que el
pacto educativo sigue vivo en la hoja de ruta de la conselleria
y de este gobierno. Hay que seguir respondiendo y escuchando
las sugerencias y las propuestas de la Comisión de Educación
0-3 en Baleares. Sabe que en los acuerdos de Bellver está
firmada la progresiva gratuidad de la escuela 0-3; no sé si
ustedes tienen previsto, al menos al terminar la legislatura,
conseguir la sugerencia, bueno, la reivindicación de la
Comisión de Educación 0-3 respecto a la gratuidad de la etapa,
al menos de los dos
 años. No estamos hablando de este presupuesto pero si está
previsto al menos plantearlo al término de la legislatura.

Respecto a las becas comedor, transporte y material escolar,
seguimos considerando que es fundamental garantizar que las

condiciones materiales de los alumnos y de las alumnas sean las
mismas, a eso se traduce lo que queremos conseguir; es una
educación equitativa, más que una educación igualitaria.
Respecto a las becas de comedor y transporte, ¿cuál es la
cuantía?, ¿cómo se va a prever?, ¿cuándo va a salir la
convocatoria? En el transporte, también importante: ¿habrá
tarjetas bus o se va a plantear alguna medida para los niños y
las niñas que estudian el bachillerato, en cuestión para la
gratuidad del transporte o una rebaja significativa?

Respecto a los programas PROA, que es una victoria de
este gobierno, también el Partido Popular los eliminó; nosotras
estamos muy interesadas en esto, ¿se incrementa para este año
la partida destinada a este programa o en cuánto se traduce?,
¿cuál es la cantidad de estos programas, tan necesarios para que
los niños y las niñas refuercen, y partamos, como digo, de las
mismas condiciones materiales, y quienes más lo necesiten
reciban una educación equitativa?

Respecto al programa PAE, sobre refuerzo, orientación y
apoyo educativo, ¿qué líneas programáticas se han previsto?,
¿hay aumento en la partida de estos programas, de cuánto es?
y ¿cómo se van a aplicar estos programas en los centros por
islas?

Respecto a las ayudas con familias con menos recursos,
¿cuánto dinero se va a destinar?, ¿cómo se va a gestionar esa
partida, qué..., las becas, las ayudas...?, ¿cuáles, para qué
familias, con qué requisitos se van a aplicar?

Tengo también una petición que comentarle, y es que el
programa de apoyo en lengua de signos, nos comentó la
Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares, que se
destinan 15.000 euros para ese programa de apoyo, y que
solamente será para infantil, primaria y secundaria; a esta
federación -a nosotras también- nos parece que 15.000 euros
para todas las Islas Baleares en este programa de apoyo es
aparentemente poco. Nos puede usted decir a qué se destina...,
¿en qué se destina?, ¿cuánta necesidad hay en las islas?,
¿cuántos profesionales están surtiendo este programa?

Respecto a los educadores sociales, ¿cuál es la partida para
ellos? Estamos muy interesadas en que existan y que sigan
existiendo estas figuras de educadores sociales.

Por último, respecto al abandono escolar, ¿cómo se van a
reflejar en el presupuesto las medidas que tienen pensadas la
conselleria para bajar el porcentaje, que aún sigue siendo muy
alto, en las Islas Baleares? 

Y nada más. Muchas gracias por esta intervención,
conseller, y, bueno, pues esperamos su respuesta. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Santiago. Per part del Grup P
arlamentari Ciudadanos, passarem la paraula a la portaveu
Patricia Guasp que substitueix, perquè consti, el Sr. Marc
Pérez-Ribas.
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LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, presidenta. Conseller, agrair-li una vegada més que
sigui aquí explicant-nos el pressupost d'Educació.

Jo, per a mi, falta universitat, crec que li he de dir una altra
vegada, com ja vaig fer a una compareixença, que no estic
d'acord que en aquesta remodelació, Universitat, no estigui en
les seves competències, conseller, i avui li ho vull tornar a
repetir.

Crec que és un pressupost que puja un 8%, com ha explicat,
la inversió; li he de dir que com a oposició no em sembla
suficient, estam enfora encara del fet que representi el 5% del
PIB, com passa a Andalusia i a altres comunitats autònomes. 

També, ja li avanç, que hem posat una esmena a la llei
educativa, perquè no es pot esperar vuit anys, com posa la llei,
perquè aquest pressupost d'Educació a les Illes Balears
representi més del 5% del PIB que, des de Ciutadans, és una de
les nostres reivindicacions.

Li volia dir que m'agradaria saber -i li deman, conseller-
aquesta inversió per alumne quant significa, si té aquesta
dada..., m'agradaria conèixer per alumne la inversió del
pressupost d'Educació, què representa.

Quant a la taxa d'interins, m'agrada sentir-li dir aquest
compromís de treure la convocatòria d'oposició, de concurs
oposició, quantes places es pensa que es trauran, en aquest
concurs oposició, i quan?; m'agradaria saber el calendari que
estan manejant. I li deman també el percentatge actual
d'interins, de docents interins, en el sistema educatiu de les Illes
Balears.

També li volia demanar, conseller, i ara el primer que volia
dir és el reconeixement, com ha fet la Sra. Durán, un
reconeixement per part del Grup Parlamentari Ciutadans a tots
els docents i a tota la comunitat educativa.

Em preocupa..., em preocupa la inversió de l’IBISEC; vostè
diu que puja, jo veig que en inversions reals els 26 milions,
quasi 26.500.000, només 1 milió més que l'any passat en plena
pandèmia, consideram que és insuficient totalment aquesta
inversió en infraestructures educatives, en el manteniment dels
centres educatius que tenim una mancança clara de centres.
M'agradaria saber conseller si pensen eliminar barracons amb
aquesta inversió, amb  aquests pressuposts que ens presenta. 

L’IBISEC veig també en els pressuposts que ha pujat el
capítol 1, de personal, i  amb aquest pressupost de 33 milions,
que vostè ens ha anunciat, 2.044.000 en personal des de
Ciutadans creiem que és massa pressupost a personal i només
26.000, perdó 26 milions a inversions reals és insuficient,
clarament. Posarem esmenes parcials per pujar aquest
pressupost.

Una de les prioritats ha de ser, de la seva conselleria, la
reforma i la creació de nous centres educatius i eliminar els
barracons, les aules modulars, com vulgui, dels centres
educatius. 

Des de Ciutadans volem una educació pública de qualitat,
però també una educació plural que es fonamenti en l'equitat i
la igualtat d'oportunitats.

No estic molt segura que aquests pressuposts vagin en la
línia de reduir les ràtios d'alumnes. També li deman si em pot
avançar la ràtio per alumne, la mitjana, perquè crec que no hi
ha fet esment a la seva intervenció.

Aquests pressuposts són molt importants també per
potenciar l'educació inclusiva, però també per garantir la
viabilitat dels centres d'educació especial, com vostè també ha
dit.  M’agradaria saber el nombre d’ATS i de personal de
suport que s’augmenta en aquest pressupost i també a la
concertada, que és una de les mancances que tenen d'aquests
docents i de personal, perdó, de personal de suport per als
NESE, els alumnes amb necessitats especials.

No veig tampoc en aquest pressupost una prioritat clara, una
aposta clara per la digitalització tan necessària en els centres
educatius de les nostres illes, que amb la pandèmia es va
demostrar aquesta escletxa digital que augmenta l'escletxa
social evident de la nostra societat balear. M’agradaria saber
els programes o projectes concrets, tal vegada aules digitals
interactives, si aquests pressuposts tenen aquest objectiu de fer
les aules digitals interactives a les nostres illes, que seria una de
les propostes de Ciutadans.

També trob a faltar, han fet esment altres portaveus que
m'han precedit, que s'especifiqui quina partida ve del React-
EU, perquè ens varen dir que del React-EU, del programa
europeu, hi hauria una inversió en infraestructuras educativas,
a més d’infraestructures sanitàries, etc. 

I de l’IBISEC també m'agradaria saber si hi ha qualque
partida o programa per millorar la climatització i sobretot la
bioclimatització dels centres educatius.

També li vull dir, conseller, que crec que la despesa corrent
del capítol 2 de la conselleria es pot reduir. M’agradaria que hi
hagués aquest esforç, aquesta voluntat de reduir capítol 2.

Després, fonamental, que un eix clar del pressupost de la
seva conselleria ha de ser de suport i ajudes a les famílies:
ajudes a menjador, ajudes al transport escolar, ajudes a
conciliació, a escoletes matineres i, com ha fet la Sra. Santiago,
m’agradaria si pot concretar més el pressupost que es destina
a aquestes ajudes i quant ha pujat percentualment respecte del
pressupost de 2021.

Veiem molt positiu que aquests pressuposts també aposten
clarament per la formació professional d'una manera clara.
Creim que en un context de crisi socioeconòmica i d’un atur
juvenil que és insostenible i sobretot les xifres d'abandonament
escolar, de fracàs escolar, la formació contínua i sobretot la
formació professional i FP dual és la base i és clau, però sí que
també li deman més concreció. Ha previst aules
d'emprenedoria, per exemple, que des de Ciutadans també li
hem demanat? M'agradaria saber que fos més concret.

Quant als educadors socials també ens hem manifestat
clarament en defensa d'aquesta figura i a la llei educativa estan
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previstes. Quina partida i quin pressupost garanteix per als
educadors socials i també els orientadors? Volia saber quin
percentatge, si puja la contractació d'orientadors en els nostres
centres educatius.

El reforçament de la llengua estrangera veim que no es fa
l'esforç necessari per part d'aquest govern, i posarem esmenes
com vàrem fer l'any passat també parcials per augmentar
sobretot partides de..., i pressupost per a conversa i també a les
escoles concertades. 

Quant a l'educació 0-3 també sap i coneix el posicionament
del meu grup parlamentari a favor d'una educació 0-3 gratuïta,
universal. S'han de fer moltes més passes en aquest sentit. L'any
passat vàrem posar una esmena per augmentar el nombre de
places amb 1 milió d'euros, que es va aprovar en aquest debat
de pressupost. També m'agradaria si pot concretar més quin és
el pla que es farà...

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Molt bé, doncs, a aquesta hora ja he acabat.  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pertoca el torn al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas “Collet”,
perdó, Joan Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:  

Gràcies. Això dels malnoms té això, si et coneixen més pel
malnom que pel llinatge, la cosa s'acaba embullant, però bé,
massa bé. La veritat és que que et coneguin per malnom també
és un honor i mantens almanco la tradició familiar. 

Gràcies, conseller, per les explicacions i gràcies a tot el seu
equip que avui l'acompanya per la paciència.

Clar, al cap i a la fi, a les Illes Balears partim d'una
singularitat, d'una altra singularitat, som singulars en moltes
coses, però en el tema educatiu també, per què? Perquè
augmentant població escolar i això és singular, és singular a
l'Estat espanyol. Per tant, necessitam dues qüestions claus,
infraestructures i docents, i necessitam que el pressupost per a
aquestes dues qüestions claus augmenti i desgraciadament
sempre feim segon, sempre anam endarrerits en aquestes
qüestions.

És cert que des de 2015 ens hem agafat molt seriosament o
aquest govern s'ha agafat molt seriosament la qüestió de les
infraestructures fent un pla d'infraestructures més o manco
seriós i que s'ha complit en la mesura de les possibilitats. I avui
ens anuncia un nou pla d'infraestructures 23-27, cosa que és
d'agrair, perquè les necessitats són molt grosses, són moltes i

hem de ser, hem d'anar amb dinamisme adaptant-nos a aquestes
necessitats, però sí que és cert que aquesta singularitat ens fa
tenir la sensació que sempre anam enrere, però també és cert
que s'ha pujat molt el pressupost i que s'ha fet un esforç molt
gros.

Crec que la Conselleria d'Educació, sobretot quant a
docents, en nombre de docents, ha estat de les que més ha
aprofitat, per dir-ho de qualque manera, la COVID, perquè va
augmentar el nombre de docents considerablement, i això era
necessari, en el curs 20-21 era imprescindible si volíem complir
amb la normativa i aquest nombre de docents no ha baixat,
intentam almanco mantenir-lo i això és d'agrair, sobretot per
part dels equips directius i de les famílies.

Vincular educació a cohesió social és imprescindible, si no
hi ha..., és a dir, si volem tenir futur com a societat necessitam
invertir en educació, necessitam persones formades, la
col·lectivitat necessita persones formades, per poder tenir
cohesió com a societat. Per tant, també crec que és un encert i
sabem que hi ha col·laboració entre totes les conselleries, però
per exemple entre la de Serveis Socials i la d'Educació, i
aquesta col·laboració va fer que per exemple, en el moment
més greu de la pandèmia, quan ens confinen, aquesta
col·laboració per exemple afavoreix que el tema de les beques
menjador funcioni i cap família no quedi sense l'ajuda de
menjador, tot i estar confinats. 

La futura llei d'educació, que ja ha arribat a la casa, ens
parla d'un 5% del PIB en vuit anys. Hem de ser ambiciosos, ens
va bé allò del 5% del PIB en vuit anys, però hem de ser
ambiciosos i si hi podem arribar abans, hi hem d'arribar abans
i hem de lluitar per arribar-hi abans. És un objectiu a curt
termini, si segueix pujant la població escolar, no ens podem
quedar amb aquest 5% del PIB. És un objectiu curt, no és un
objectiu definitiu. Necessitam seguir lluitant per anar
augmentant el pressupost, mentre vagi augmentant la població
escolar. 

L'altre dia ho vaig fer en privat, però avui ho vull fer
públicament, vaig donar l'enhorabona al director general, el Sr.
Morante, per l'agilitat que han tengut en el tema de Capdepera,
de l'escola de Capdepera. La veritat, una actuació àgil,
contundent, ràpida. És això que hem de menester, quant a
infraestructures i quant a donar respostes a la comunitat
educativa. I això no ho poden preveure els pressuposts,
desgraciadament. És a dir, que faci una setmana d'aigua i surti,
es (...) i tot, no ho poden preveure els pressuposts. Però sí que
s'ha de reconèixer quan les coses es fan bé. Per això necessitam
complicitat amb la comunitat educativa, i això és fonamental.
Necessitam una conselleria molt, molt, molt implicada amb la
comunitat educativa. Els pressuposts, per ser realistes,
necessiten d'aquesta complicitat. Per tant, entenem que sí. 

Quant a infraestructures, una de les coses més interessants
dels pressuposts són els capítols que a l'any que aprovam el
pressuposts estan en zero. Vol dir que l'obra està acabada l'any
abans i en aquest pressupost d'enguany, hi ha bastants de zeros
en el 22. Això vol dir que s'han fet, s'han executat moltes obres,
s'han acabat durant el 21. 
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En el pressupost d'enguany surten diverses escoles noves.
Algunes han sortit durant molts d'anys, però bé, confiem que
l'any hi hagi també molts de zeros en el 23, voldrà dir que el 22
s'han executat moltes obres. 

Confiem dins aquesta legislatura poder veure acabada
l'escola de Campos, per exemple, que fa molts d'anys que en
parlem i sabem que ja la cosa ha pres per bé i que en principi
l'any que ve, a principis de l'any que ve es podrien començar les
obres. Igual que de Caimari, per exemple. 

Quant a 0-3, hem de reconèixer també l'esforç que fan els
ajuntaments i la complicitat de la direcció general amb els
ajuntaments. És a dir, no podria augmentar el pressupost com
augmenta, si no hi hagués complicitats, si no es coneguessin les
necessitats i si els ajuntaments no fessin la seva feina igual que
la fa la direcció general. Per tant, per aquí, la veritat,
l'enhorabona, perquè darrerament hem sabut que s'han signat
molts de convenis per fer escoletes noves, millorar-les, fer-les
créixer, crear places noves, ... És molt important el sosteniment,
és a dir les ajudes a sosteniment, no basta crear places, s'han de
mantenir, i els ajuntaments no tenen recursos per mantenir-les. 

El que vostè ha dit, de crear un pla 0-3 al ministeri perquè
baixi pressupost cap a les comunitats, consells i ajuntaments, és
imprescindible. A veure si l'escolten a vostè per Madrid i es
posa en marxa aquest pla, sobretot econòmic, i que les
comunitats autònomes, els ajuntaments tenguin prou sobirania
econòmica per poder mantenir les places creades, al marge de
seguir creant-ne, perquè si puja la població escolar, necessitam
que se’n creïn. I si creiem realment que la de 0-3 és una etapa
educativa, el màxim d'alumnes han de anar ja a la 0-3. 

Hi ha una feina feta -com deia- un esforç per part dels
ajuntaments i un esforç i una feina també de reivindicació per
part del col·lectiu, i també s'ha de reconèixer. Si algú ha
aconseguit posar la 0-3 damunt la taula com a etapa educativa
ha estat el col·lectiu, i això també se li ha de reconèixer. 

Molt important també la inclusió educativa. Creim que
invertir en inclusió educativa, és la clau de l'èxit del model
educatiu que volem. Si volem un model educatiu per a tothom,
un model educatiu progressista, un model educatiu que inclogui
tota la societat, vengui d'on vengui, tengui els orígens que
tengui, el model d'escola inclusiva, és clau, és clau. Per tant,
invertir en això és una part important de l'èxit del model que
nosaltres defensam. 

I, ja per acabar, quant a formació professional, és veritat
que s'ha donat un impuls, és vera que a Madrid estan fent la llei
de Formació Professional, que també ens pot ajudar a donar-hi
un impuls. Necessitam -vostè ho ha dit- ..., sense una Formació
Professional forta, una Formació professional diversa, una
Formació Professional arrelada dins les empreses també, ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant per favor, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES.

... -acab- ... no hi haurà canvi de model, no hi haurà
diversificació econòmica. Per tant, passa per la Formació
Professional aquest canvi de model i la diversificació
econòmica. 

I acab, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Es el turno ahora del portavoz del
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Jorge
Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Esta es mi cuarta comparecencia,
bueno, la asistencia a la cuarta comparecencia de esta semana,
como he dicho en otras ocasiones, en un infumable formato,
eterno, nada ágil, nada dinámico. Por ese motivo yo no le voy
a reiterar sobre ciertas cuestiones, pues precisamente por eso,
porque sería reiterativo, porque estamos en un formato donde
tratamos esta cuestión aquí, la volveremos a tratar en ponencia
y la volveremos a tratar en varios plenos, con lo cual yo
intentaré ser breve. 

Sí que le explicaré, para que tenga y sepa las líneas
generales lo que nosotros entendemos qué suponen estos
presupuestos generales para la comunidad autónoma, nosotros,
como sabe, hemos presentado una enmienda a la totalidad,
basada en la comprobación de que estos presupuestos presentan
unas partidas de ingresos completamente irreales, teniendo
además en cuenta esa incertidumbre económica que estamos
viviendo, principalmente porque además se basan en un
crecimiento o mejor dicho, ustedes basan unas cuentas en un
crecimiento que es absolutamente inviable ... lo que ustedes
plantean. 

Entonces, claro, plantear esos aumentos presupuestarios que
anuncian, pues bueno, eso va a ir al endeudamiento que ya es
muy preocupante en esta comunidad autónoma, con una cifra
que alcanza los 9.359 millones de euros, lo que supone el
29,7% del PIB. 

Y eso que desde VOX entendemos que precisamente donde
se debe hacer un esfuerzo público es en la educación, en la
educación, en la sanidad y en los servicios sociales. Por eso
hemos dicho en multitud de ocasiones, que lo que deberíamos
hacer es acabar con el gasto superfluo y dedicarlo a estas áreas,
que sí que benefician al bienestar de los ciudadanos.

También sabrá, porque no es ninguna novedad, que
nosotros precisamente educación, consideramos que debería
estar centralizada esta competencia, una centralización política
de la competencia fuera del Estado, y que estuviera
descentralizada administrativamente, nosotros creemos que la
eficiencia sería mucho mayor y el resultado de las políticas
educativas sería mucho mejor. Más que nada porque ahora nos
vamos a gastar 1.000 millones de euros, los vamos acumulando
al presupuesto que se ha ido ejecutando de los años anteriores,
pues los resultados son bastante lamentables.
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Ya le digo, yo no tengo intención en esta comparecencia
suya, en esta primera comparecencia, de hablarle
extensivamente del drama, del fracaso y abandono escolar que
se sufre en Baleares, nada más y nada menos, el 89%, para el
89% de los ciudadanos de Baleares el fracaso escolar es el
primer problema educativo. Ustedes llevan 6 años gobernando
y es un tema enquistado que, vamos, con cifras que superan los
20%, es absolutamente insostenible. Con esas cifras el futuro
de este país está en entredicho.

No tengo intención de hablarle del todo lo que supone un
sistema educativo asentado sobre una auténtica aberración,
ilegal y antipedagógica, que es la inmersión obligatoria en
catalán, una auténtica barbaridad, insisto, además de ilegal; que
supone también un alto índice de adoctrinamiento en la mayoría
de centros educativos. Ya le digo, no tengo intención de entrar
en ese debate, como tampoco de las infraestructuras deficientes
que sufrimos en Baleares, insisto, después de 6 años
gobernando ustedes.

Como bien ha recordado, hay un proyecto de ley de
educación que se está tramitando y que, como bien sabe, en
todo lo que tiene que ver con la política lingüística, desde VOX
lo llevaremos al Tribunal Constitucional, por considerar
anticonstitucional esa vulneración de la libertad de las familias
a poder escolarizar a sus hijos en cualquiera de las dos lenguas
oficiales. Actualmente, estamos en un sistema educativo donde
no se puede escolarizar a un niño en la lengua oficial del
Estado y cooficial de Baleares, el castellano o español, lo cual
es una auténtica barbaridad. Pero ya le digo, no tengo intención
de entrar en ese debate.

Ustedes, además, en ese proyecto de ley de educación, la
izquierda, y también se contempla o parece ser que tienen la
previsión de hacerlo así, contemplan la gratuidad de la
educación de los 0 a 3 años, algo que desde VOX defendemos.
Ya le digo, parece ser que aquí ustedes sí que están de acuerdo.

Hay una pregunta que sí que... yo le voy a hacer solo dos
preguntas, por si es tan amable de responderlas, aparte de esa
gratuidad de 0 a 3 años, nos gustaría saber si en algún momento
ustedes prevén, están en conversaciones o tienen la intención
de extender esa gratuidad también al bachillerato, a todos los
estudiantes que cursen los estudios en centros privados
sostenidos con fondos públicos, precisamente para ayudar a las
familias a atravesar la crisis generada a raíz de esta pandemia,
concretamente a la gestión que ustedes han hecho de esta
pandemia. Si fuera tan amable de responderme a esto.

Y luego también me gustaría, ya se lo ha preguntado mi
compañera diputada Durán, que nos aclarara ese presupuesto
referido al IBISEC, que también hemos visto ahí que hay
algunas partidas que no cuadran.

Este momento no tengo nada más que preguntarle.
Esperaremos a su respuesta y en el turno de réplica, pues,
bueno, ya veremos que le respondemos.

Desde aquí todo el ánimo a la Mesa de esta comisión, ya
solo les queda una comparecencia y pronto acabaremos con
esto. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos, por sus ánimos a la Mesa,
pero aquí estaremos siempre.

És el torn ara del Grup P arlamentari El Pi Proposta per les
Illes, donarem la paraula a la Sra. Lina Pons, que substitueix,
perquè consti en acta, el Sr. Melià en aquesta comissió.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Anava a aprofitar el moment per dir
que, així és, substituesc Josep Melià en aquesta comissió.

Sr. Conseller, molt bon dia, veig que l’ull millora, cosa que
m'alegra. Vull saludar també tot el seu equip que avui
l'acompanya, incloses les companyes de comunicació, que les
tenim aquí a prop i que són cares conegudes d'anteriors vides.

Anem per feina, moltes coses ja s'han dit en aquesta
comissió, els meus predecessors ja han fet moltes de les
preguntes que nosaltres teníem preparades, però sí que em
fixaré o em situaré en una sèrie de qüestions que ens preocupen
molt.

Vagi per endavant la nostra salutació, la nostra reverència
cap a tota la comunitat educativa, inclosos els alumnes, per
suposat, i les famílies que han demostrat que es poden adaptar
absolutament a tot, i per la bona feina feta durant aquests temps
difícils que encara vivim.

Etapa 0 a 3. Vostè ha parlat d'impulsar l'etapa 0 a 3,
m'agradaria que m'ho traduís en pressuposts com ho pensa fer
durant l'any que ve; és a dir que vagi una mica més a la
concreció, jo entenc que és difícil en una exposició inicial
poder explicar exactament com es farà tot, tampoc no és
l'objectiu d'aquesta comissió, però sí que m'agradaria que entràs
una mica més al detall.

Ha parlat també d'increment de places escolars, no he
comprès o no sé si no ho ha dit, exactament com es traduirà
això. I també m'interessa saber la despesa o inversió per alumne
que li ha demanat la companya de Ciutadans fa uns minuts.

Vostè ha parlat també de la millora dels concerts educatius,
ha dit que els mòduls es milloren; exactament com es
milloraran i fins on s'arribarà? És la pregunta que li volia fer.

I celebram, per una banda, la digitalització, esperem que
arribi a tots els centres, si és que es pot, i si em pogués explicar
una mica que és el que tenen previst.

I pel que fa a les beques menjador, volem valorar, perquè
les coses quan es fan bé s'han de poder dir també, que aquestes
beques menjadors hagin arribat als 7 milions d'euros dels
700.000 que veníem, així que enhorabona i que vagin in
crescendo, o no, si no creixen també tal vegada signifiqui que
no seran necessàries i que aquesta societat anirà millor. 

Nosaltres apostam, com vostè sap, per la gratuïtat de l'etapa
0 a 3 anys, vostè ha parlat d'una gratuïtat progressiva d'aquest
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pla estatal per al sosteniment d'aquests centres. Nosaltres hi
creiem absolutament, de fet hem fet esmenes en aquest sentit.

I de formació professional dual, vostè, en privat, i jo n'hem
parlat en moltes ocasions, nosaltres pensam que, tot i que s'hagi
d’aprovar la llei i que s'han d'unificar criteris, nosaltres creiem
que s'ha d'eliminar l'edat, vostè ho sap perfectament, ho hem dit
en moltes ocasions ja sé que no depèn de vostès, però jo ho
repetesc com un mantra perquè creiem que l'edat màxima s'ha
d'eliminar perquè aquests joves no arriben a fer feina i no
arriben. Per tant, s'han de seguir formant i la formació
professional dual estam absolutament d'acord que és la sortida
per a molts d'aquells que necessiten forjar-se un futur.

Ha parlat del centre d'innovació de formació professional
ubicat al Parc Bit. M'agradaria que m'explicàs una mica més
com... bé, els detalls d'aquest centre.

I llavors, alumnes amb necessitats especials, vostès sempre
aposten per aquesta educació inclusiva, però nosaltres volem
saber si l'any que ve ja tenen previst que es cobreixin les places
de tots aquells especialistes que necessiten molts d'aquests
alumnes que són als centres educatius.

Una de les coses que vostè em deu, Sr. Conseller, és un
estudi sobre el transport escolar postobligatori. Vàrem, em va
aprovar o em varen aprovar una esmena per fer aquest estudi en
el transport escolar postobligatori, i som al mes pràcticament de
desembre, tornen els pressuposts de l'any que ve i encara no sé
res d'aquest estudi, i tampoc no sé si es pensa dur a terme o no
durant l'any que ve, transport escolar postobligatori i a
formació professional i si no que se substitueixi per les ajudes
o que es pagui el transport a aquells que hagin d'estudiar,
perquè si parlam d'equitat i d'igualtat en moltes ocasions també
passa per aquí, han de poder anar al centre educatiu a
formar-se.

Estam d'acord que la població creix, nosaltres som una
comunitat que creix, l’España vaciada per a nosaltres és una
ficció, perquè aquí el que fem és que de cada vegada volen
venir més, cosa que comprenem perfectament; per tant, pensam
que el pressupost mai no és suficient i també hem fet una
esmena perquè aquest 5% del PIB no sigui a 8 anys, sinó que
sigui abans. A veure si ho aconseguim.

I de moment res més, és el que li volia demanar. I una
valoració, encara que no sigui subjecte als pressuposts,
nosaltres estam satisfets de l'educació que es fa en llengua
catalana als nostres centres, pensam que és imprescindible que
si hi ha una llengua que s'ha de defensar és la nostra, que és la
que es troba en perill, però, per una banda, en els centres es
formen els alumnes en la nostra llengua, però llavors l’ús al
carrer baixa. Per què creu que passa això? Jo no sé si això surt
del guió del dia, però m'agradaria que em fes una valoració,
conseller. I de moment res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 
Moltes gràcies, Sra. Pons. Passem el torn de paraula al

portaveu del Grup Parlamentari Mixt, en aquest cas, al Sr.
Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller, moltes gràcies per
l’extensa explicació que ha fet de totes les inversions que es
faran i de tot el pressupost de la seva conselleria.

Vagi per endavant que des de Formentera estam contents de
totes les inversions que s'han fet els darrers anys i l'impuls que
s'està fent a la formació a Formentera amb la nova escola de
Sant Ferran, i també amb l'anunci que es va fer, a una pregunta
parlamentària que li vaig fer jo mateix, de l'ampliació de l'IES
Marc Ferrer, així com l'aposta per la formació dual i la creació
de noves infraestructures, també dins l'IES Marc Ferrer, per
poder fer aquesta formació.

Sí que hem vist molt interessant tota l'aplicació que hi ha
per a l'educació 0-3 anys, aquests 16,8 milions d'euros, que són
per consolidar aquestes places d'educació de 0-3 anys, perquè
creiem que és important que s'arribi que aquesta educació sigui
gratuïta, com és un dels projectes que es té en marxa, i que crec
que també hi ha d'haver un impuls per part del Govern central. 

Així mateix, en el tema de la llengua, com ha dit la diputada
d'El Pi, des del Grup Mixt també considerem que la llengua, tal
i com s'estableix a l'Estatut d'Autonomia, l'hem de potenciar,
perquè la llengua catalana ha d'estar reforçada, i la nostra
educació ho està fent. 

L'impuls a la digitalització que es fa, amb quasi 23 milions
d'euros de què s'ha parlat, a Formentera són molt importants,
per quin motiu?, perquè, òbviament, qüestions que no es poden
estudiar a Formentera, gràcies a la digitalització, sí que es
poden fer com per exemple la formació a distància; i en aquest
punt, després li faré una pregunta, per veure si ens pot fer un
avanç.

En el tema dels llibres de text, aquí ja s'està fent una qüestió
de..., els llibres de text en el cas de l'IES Marc Ferrer, que
siguin digitals, ja s'està passant a la digitalització en els llibres
de text a partir de 1r de l'ESO, i al qual també veiem com molt
important.

Referit a les escoles de música, es veu una aportació de
250.000 euros; també a Formentera s'estan fent passes perquè
l’escola de música i el conservatori estiguin integrats, d'alguna
manera, i també ho consideram important perquè, al final,
evitar duplicitats sí que és una qüestió per poder tenir els
mateixos estudis a qualque banda, però amb el menor nombre
d’inversió, perquè al final que sigui més eficient també vol dir
que és més efectiva. 

I li passe a fer unes quantes qüestions de tot el que ha
explicat, però sí que és cert que no he vist un detall més acurat,
en el tema d'infraestructures, vàrem parlar en el plenari del
Parlament justament que aquesta ampliació l'IES Marc Ferrer,
amb 700.000 euros, i per a set aules noves; entenc que en els
pressuposts de l'IBISEC ja hi ha aquests 700.000 euros, i saber
els terminis en els quals es farà, així com també els 150.000
euros per a la (...) i el taller de l'IES Marc Ferrer, en quins
terminis es faran, per saber si podran estar concretats al llarg
del 2022. 
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En el tema de la inversió de 0-3 anys, òbviament, com li he
dit, molt content de veure que hi ha una quantitat important,
però saber com i quan es destinarà a l'illa de Formentera, tot i
que -com li he dit abans- estem molt contents de l'avanç en les
inversions i de l'impuls a l'educació a Formentera, també s'ha
de veure la concreció d'aquestes dades.

En el tema de la digitalització, com li he dit, sí que seria
important, com que no tots els estudis es poden fer a
Formentera, la qual cosa també consideram que és normal, i
també amb la formació digital, però sí que és cert que la
formació dual du una part de formació als centres de treball.
Llavors, si tant dels estudis que es fan a Eivissa, com dels que
són digitals, si es podria coordinar, aquesta formació a centres
de treball a Formentera, dins aquests pressuposts perquè el
desplaçament no hagi de ser fora si es poden fer a Formentera.

També s'ha vist una important qüestió de reforç de docents,
pel tema de la COVID; si es podia saber quines són les dades
de reforç de docents per a Formentera, així com també en
aquesta qüestió que ha parlat de les oposicions, no li ho he dit
abans, però sí que és cert que ho vaig comentar ahir a una altra
comissió, que podem fer i parlar de política, però les xifres són
les que realment marquen la realitat; nosaltres podem dir el que
vulguem però les xifres són reals i, si miram l'evolució del
pressupost, amb un increment de quasi el 30% en cinc anys, al
final són xifres on hi ha un increment, perquè no hi ha hagut un
increment de la població en cinc anys del 30%, però sí en
educació, i crec que és una qüestió molt important, en 30 anys,
50%.

El nombre de places que s'ofereixen, si se sap quina és la
dotació de places que es faran per a cada una de les illes o, en
el cas de Formentera, almenys sabria quines places es
convoquen o si es té clar quantes places es convocarien a
Formentera en aquestes oposicions? 

I res més, agrair-li la inversió que s'ha fet a Formentera, i en
aquest torn cap cosa més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, vull donar la
benvinguda al conseller i a tot el seu equip que aquí és avui per
presentar els pressuposts de 2022. 

Crec que aquests pressuposts continuen la línia encetada ja
en el pressupost de 2016, amb un creixement pressupostari,
sempre s'ha dit aquí, que és continu: passam de 700 milions a
més de 1.000 milions, passam als 1.090 milions. Jo crec que
aquest creixement pressupostari és una aposta decidida, com ha
dit aquí el conseller, per a la consecució d'un sistema educatiu
de qualitat i de major equitat. 

Jo crec que tenir uns pressuposts de 1.090 milions d'euros
és tenir gairebé el 17% del pressupost de la CAIB, i que el
Govern de les Illes Balears aposti fermament per l'educació, és

apostar, com ha dit el conseller, per aquesta socialdemocràcia,
consolidar l'estat del benestar, però consolidar un estat del
benestar amb les condicions necessàries per dur endavant una
educació de qualitat.

Jo crec que tots destacam la pujada respecte de l'any
anterior i, en línies generals, podem dir que és un bon
pressupost i és un pressupost que mira al futur per consolidar
una bona educació. 

Per endavant vagi també que hem estat capaços de
recuperar tot allò que..., no s'ha recuperat tot allò que durant la
legislatura 11-15 es va perdre, és a dir, vam venir d'una
legislatura 11-15 en la qual hi havia una política restrictiva, una
política de retallades a la política expansiva que tenim ara, que
és una política de consolidació, ampliació, i això es veu en
cadascuna de les partides que tenim.

Si anem a una distribució més general del pressupost, des
del Grup Socialista estem satisfets de mantenir el fons COVID,
crec que és destacable mantenir aquest fons COVID que
conjuntament amb la feina d'equips directius dels docents i, per
suposat, de la implicació de tot l'alumnat, estam fent dels
centres educatius uns centres segurs, i això s'ha demostrat
durant el curs passat, i s'està demostrant dia a dia, que tenim
uns centres segurs; però també apostar per la neteja, apostar
pels mesuradors de CO2, apostar pels filtres HEPA, apostar per
reforçar mòduls de neteja a la concertada, etc., crec que és una
aposta important per mantenir la seguretat. Si tenim una
seguretat als centres, podem seguir amb la feina que s’està fent. 

També jo ho vull destacar aquí, que crec que és
ressenyable, la feina feta per part de la conselleria amb la
creació del grup de substitucions COVID exprés, jo crec que
això ha estat una eina súper important perquè els centres no
deixassin de funcionar davant d'una situació d'emergència, com
pot ser un confinament; s’ha donat resposta immediata, per part
de la conselleria, a aquells centres on ha fet falta, i això ha
permès continuar amb l'activitat educativa de centres, i això
està permetent que els centres siguin uns centres de cada
vegada més eficaços.

Jo crec que també, si hem de destacar alguna cosa, hem de
destacar aquelles partides en serveis complementaris, el
transport escolar, el menjador... Jo crec que reforçar els
menjadors, amb les beques, ha estat molt important però també
jo crec que, i a això no ho hem d'oblidar, reforçar, posar una
partida COVID perquè que aquests menjadors funcionassin, ha
estat fonamental perquè aquests menjadors no s'aturassin en
determinats moments; tenir més monitors als menjadors ha
permès una activitat diària d’aquests menjadors.

Pel que fa a la Direcció General de Personal Docent, a
grans trets, jo crec que és, per a nosaltres és destacable
l’aposta, no sols de l’augment de personal, que ho és, però
també l’aposta pel Servei de Prevenció de personal docent; jo
crec que el Servei de Prevenció de Riscs Laborals ha estat una
eina que està desenvolupant-se des de fa uns anys i crec que és
el camí per tenir una situació laboral dels docents segura i que
avança.
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Crec que de tot, almenys des del Grup Socialista, el que
volem destacar és l'impuls de la Direcció General d’Innovació
i Primera Infància ..., crec que el salt qualitatiu en pressupost
és per a nosaltres un element a destacar, no sols en el
reforçament de la programació del professorat sinó també, ja ho
he dit aquí, el reforçament de l’IBSTEAM, la inversió en
dispositius digitals és evident, i la inversió, tal com consta a la
memòria, de 19 milions d'euros en aules digitals, és l'aposta
decidida d'aquesta conselleria per una digitalització profunda
de l'educació a les Illes Balears. I crec que això ho hem de
destacar.

També el programa de llengües estrangeres s'ha reforçat.
M’ha sorprès veure com s’aposta per estudis de segones
llengües estrangeres com són l'alemany i fins i tot el xinès, crec
que és destacable i ho hem de deixar palès aquí perquè tothom
vegi que no sols s’aposta per una primera llengua estrangera
sinó per una segona que pot ser l’anglès, que pot ser l'alemany
perdó, el francès o fins i tot el xinès. 

De tot vull destacar, crec que és una aposta socialista, és
una aposta que el Grup Socialista tenia en programa i que la
conselleria hi ha posat especial esment, és l’augment del
pressupost de l'Institut d’Estudis de Primera Infància. Crec que
reforçar l'IEPI com una eina d’avanç de l'equitat, una eina de
socialdemocràcia, és fonamental. Crec que aquest creixement
fins als 24 milions de l'IEPI és un creixement, podem dir, no
estratosfèric, però sí més que considerable, créixer un 240%
d'un any per l'altre és un creixement més que considerable. I
això va facilitar la incorporació del 0-3, com s'havia incorporat
3-6. L'aposta socialista va ser incorporar el 3-6 com
pràcticament obligatori, de fet tothom el 3-6 ja el considera
com a element de caràcter obligatori i gratuït i universal. Ara
estam en la feina del 0-3.

Després podem parlar de l'atenció a la diversitat, crec que
és també una aposta que s’ha vist i es veu en l'augment de
pressupost. 

I també no voldria acabar sense parlar de la formació
professional. Educació i  formació professional són dos
elements fonamentals, són dos elements que no sols reforcen el
sistema educatiu, sinó que també reforcen el sistema productiu,
i això ho hem de destacar. I des del Grup Parlamentari
Socialista hem de reconèixer aquesta aposta, és a dir, la
introducció de la formació professional reglada i el
desenvolupament dels POAP és més que considerable. Crec
que hem de parlar aquí que posar el POAP tant a centres d'FP
com posar el POAP a les escoles de formació de persones
adultes és una aposta per una orientació acadèmica, però també
professional. Per tant, és una aposta per a la diversificació
econòmica, és una aposta per un nou model de formació i un
nou model d'ocupació de qualitat lligat a la formació i a la
formació contínua de les persones, tant en formació reglada
com ocupacional. 

Finalment, no sé com vaig de temps...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord. Finalment, no volia acabar sense parlar, jo crec
que tothom n'ha parlat, de l'IBISEC, de les infraestructures.

Crec que és un element del qual portem parlant aquí durant les
últimes dues legislatures. Veníem d'una legislatura en la qual
les infraestructures eren més bé escasses, els centres tenien una
situació crítica, jo crec que ara, després d’haver fet el Pla
d'infraestructures, que va ser l’eina per tirar endavant tot això
perquè, en fi, ja no hi havia cap pla, ara sí que tenim un pla i
per això veim com evoluciona i veim com s’inverteix, crec que
la inversió de més de 25 milions completa la que portam fins
ara i crec que invertir més de 110 milions des de 2015 en
centres educatius és apostar per centres educatius de qualitat,
centres educatius actualitzats...

LA SRA. PRESIDENTA.

Ha d’acabar, ha d’acabar, senyor...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... centres educatius -ja acabo. 

Ja per acabar sols dir que segurament aquests pressuposts
tenen mancances, potser oblits, potser es destinin a allò que no
considerin, però jo crec que sí que poden ser uns pressuposts
valents i entre tots hem de treballar per millorar-los. Per tant,
ara, a la fase d'esmenes el que hem de fer és intentar
millorar-los.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara, per tal de contestar totes les
observacions i preguntes que li han fet els diferents portaveus
dels grups parlamentaris, passem al torn de paraula al conseller
d'Educació i Formació Professional, Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Gràcies, presidenta. En primer lloc, gràcies per totes les
intervencions que s'han fet, pel seu to, pel to constructiu que hi
ha hagut a totes les intervencions, jo crec que això és important
a l'hora d'abordar, com sempre les polítiques educatives i
sobretot abordar un tema tan clau com el tema del pressupost. 

Hi ha un tema general que jo, en primer lloc i sense que
serveixi de precedent, estic d'acord amb el Sr. Campos dels
procediments del tema de pressuposts, en això crec que podrien
ser més àgil aquest tipus de coses, però jo som respectuós amb
la divisió de poders, però crec a de vegades podria ser (...). No
estic d'acord amb vostè en tota la resta que ha dit, en això sí
que realment li puc assegurar que no es faci il·lusions que no
tenim cap, cap, cap tipus de coincidència amb el que vostè ha
plantejat.

Hi ha una cosa que jo vull posar de manifest. En primer
lloc, el tema pressupostari,  quan parlam del tema pressupostari
en temes no només de pressuposts generals de la comunitat
autònoma, sinó en pressupost d'educació lògicament, s'ha
d'emmarcar en una política concreta, política general, política
econòmica, política general sobre el que vol realment el
Govern respecte d’aquesta qüestió. 
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Aquí les coses no són mai, jo diria, qüestions neutres, sinó
que les polítiques generals dels pressuposts, les polítiques
educatives responen a voluntats polítiques, a filosofies
concretes, a polítiques fiscals, etc.. Per tant, jo -ara no hi és la
Sra. Guasp, que ha dit el tema de la Llei d'educació i un 5%-,
la Llei d'educació diu “almenys”, ho dic perquè crec que hem
de ser curosos quan deim aquestes coses.

Jo comprenc que el paper ho aguanta tot, jo voldria que no
fos un 5, si fos una mica més tampoc no passaria res, arribar a
un 6 o a un 7%, però crec que les coses s'han de fer des del
realisme polític, torn a repetir. Per què dic això? Per dues
coses, una, el finançament de l'educació i de la comunitat
autònoma té moltes variables, una variable -i ho hem dit moltes
vegades i no serà la darrera-, cal modificar un model de
finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  És
a dir, és un model de finançament que ha de premiar, entre
altres coses, això deia el Sr. Joan Mas “Collet” -Martí March
“Molinet”, ho dic més o manco perquè tots tenim malnoms o
els que som de poble al poble tenim malnoms-, que de qualque
manera tenim un creixement de nins que s'escolaritzen que no
té cap comunitat autònoma espanyola, és a dir, Catalunya l'any
passat va perdre 6.000 alumnes; Extremadura ha perdut 1.000
alumnes cada any; Cantàbria perd alumnes; Castella-La Manxa,
Castella-Lleó, Andalusia, la qual cosa no vol dir que no hi hagi
zones d’Andalusia o zones de Catalunya que no es pugui
incrementar.

Però és evident que una qüestió d'aquestes ha de tenir una
compensació per part de l'Estat, perquè, en definitiva,
l'educació és un dret i per tant és una obligació per part de les
comunitats autònomes donar resposta a aquests drets de
l'educació, però perquè aquests dret es puguin respondre
necessitam evidentment d'un model de finançament que doni
resposta a les autèntiques necessitats. I aquí, la quantitat de
gent que ve, dic 2.000 alumnes, però això afecta salut,
educació, serveis socials, infraestructures, etc. Per tant, model
de finançament.

També hi ha una política fiscal determinada. Les polítiques
de pressuposts responen a una política fiscal i aquí jo veig que
hi ha grups polítics, legítimament, faltaria més, que volen
realment baixar els imposts, i jo crec que és legítim que ho
plantegin, faltaria més, però si baixen imposts, si baixen
realment ingressos, això ha de tenir una traducció com a mínim
a nivell de despeses. Jo vaig sentir el que va dir el portaveu del
Grup Parlamentari Popular sobre els pressuposts a un debat que
hi va haver a un ple i va dir el que va dir sobre els milions, etc.,
d'increment que hi havia als pressuposts de la comunitat
autònoma.

Què vull dir amb això? Que el model de finançament,
política fiscal, voluntat política perquè al final els pressuposts
responen a prioritats concretes i evidentment quin serà el
creixement econòmic d'aquesta comunitat autònoma. Si el
creixement econòmic va endavant això suposarà majors
ingressos i tenir una situació estable econòmicament. Per tant,
que aquests pressuposts són suficients o insuficient?, sí, jo puc
entendre que podríem tenir més pressuposts, però jo consider
que l'increment que hi ha hagut d'any en any s'ha de compassar
amb l'execució d'aquests pressuposts. 

Hi ha hagut una execució positiva d'aquests pressuposts. Jo
ho torn repetir, no entraré en un debat sobre, en fi, el sentit
positiu o negatiu de moltes de les anàlisis, però crec que
realment és una evidència el que s'ha millorat en educació, no
pel que ha fet la Conselleria d'Educació, sinó pel que ha fet la
comunitat educativa, els centres educatius, les famílies i també
evidentment l'administració educativa. 

Per tant, crec que és important posar de manifest que els
pressuposts no són coses abstractes, hi podem fer esmenes a la
totalitat, hi podem plantejar que hem d'incrementar pressuposts,
però hem de dir d'on ho llevarem, d'on ho posarem i d’on ho
llevarem, perquè aquesta és la clau. Jo el que deman en aquest
sentit és seriositat a l’hora de plantejar aquestes qüestions. 

Una altra qüestió, jo..., i li ho dic, Sra. Durán, amb tota la
bona voluntat, jo ja no he fet referència a l'herència, ja ho he
dit, és a dir, jo ja sé que fa set... No, no, no he dit ni... a ningú,
eh?, no ho he dit a ningú, no, si vostè..., si he dit qualque cosa
jo no n'he estat conscient, però jo no he fet referència al que
nosaltres vàrem rebre.

 A mi el que m'agradaria és que... el que nosaltres hem fet,
el que hi haurà a l'any 2023 m’hagués agradat que fos l'herència
que hagués tengut a l'any 2015. Això sí que li ho diré, perquè
realment la situació de l'educació que tenim ara és molt millor
i jo no vaig a cercar ni les causes ni les conseqüències..., és
molt millor en tots els sentits. Només un exemple: 2.000
professors més -2.000 professors més- i això sí que és una
realitat. Hi haurà hagut una inversió en pressuposts en temes
d'infraestructures de més de 150 milions l'any 2023, més de 150
milions de pressuposts en temes d'infraestructures educatives.

Per tant jo no he fet referència a cap herència ni molt
manco. Jo sempre he dit el que nosaltres hem fet i el que
nosaltres hem anat fent des de 2015 fins ara i això, aquesta
qüestió, voldria que quedàs molt clara. 

Per tant, jo som respectuós amb el que ha dit i jo no he
posat cap excusa de res, simplement he plantejat la nostra
proposta de pressuposts que respon a una política educativa
molt concreta, a una política educativa que posa l'èmfasi en tota
una sèrie de punts i això ho he intentat posar de manifest.

Intentaré donar respostes a distints grups polítics de forma
global i de forma concreta per tal d'intentar aclarir algunes de
les qüestions que han posat i que a vegades en una exposició de
pressuposts no podem entrar en detall tan específic, però jo
intentaré donar resposta a moltes de les qüestions que
plantegen.

Hi ha una cosa que crec que és important plantejar, és...
estam a un curs COVID -estam a un curs COVID-, i jo esper...
i jo vaig dir i ho he dit algunes vegades en aquesta... no en
aquesta comissió, a la Comissió d'Educació del Parlament en
compareixença que vaig fer al mes de setembre que m'agradaria
que es fes un curs de transició cap a la normalitat, una
normalitat que necessitam. És veritat que hem conquerit espai
de normalitat, però estam lluny d'una normalitat absoluta en
temes d'una vida educativa normal o una vida social normal. 
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Per tant, les mesures COVID, que s'ha plantejat, són les
mesures dels protocols que hi havia el curs passat, amb matisos
en funció d'una sèrie de qüestions que és important, que la gent
està vacunada. Hi ha més del 90% del professorat vacunat, més
del 90%, hi ha estudiants a partir de 12 anys, més del 70% que
estan vacunats a partir d'ESO i tot això, i realment tenim una
situació millor, però per altra banda el tema de la mascareta
segueix sent un requisit. Ahir llegia que el departament la
Conselleria d'Educació de Catalunya va dir clarament que a
causa de l'increment de la incidència no es plantejava llevar la
mascareta als patis educatius, però també vull dir que a vegades
es diuen coses sobre aquesta qüestió... i es pot fer evidentment
educació física als patis sense mascareta. Això s'ha dit, al
protocol hi és i per tant... 

Nosaltres som prudents, nosaltres no som experts en salut,
ho he dit moltes vegades, nosaltres sabem una mica d'educació
i nosaltres feim el que diu Salut i en aquests moments crec que
és una mesura de prudència mantenir les mascaretes. Crec que
en aquests moments la mascareta... i això ho diuen tots els
estudis, la mascareta està sent..., països que l’havien llevada, la
tornem posar com a un element de protecció. I crec que, quan
tenim la responsabilitat de la salut dels alumnes i dels
professors i indirectament de les famílies, crec que hem de ser
responsables en aquest sentit. 

Ho dic perquè nosaltres en aquest sentit hem mantingut
aquestes mesures, però hi ha mesures COVID, per exemple,
hem comprat i ja s'han començat a repartir, ja es varen donar
doblers als centres concertats perquè comprassin filtres HEPA,
l'any passat es varen posar aparells per mesurar el nivell de CO2

dels centres educatius. Això ho ha fet aquesta conselleria, no hi
ha moltes conselleries d'Espanya que hagin fet aquesta inversió
en mesuradors de CO2 i ara amb filtres HEPA, i ara els filtres
HEPA que es varen... es va fer una licitació, etc., que hi ha
hagut un cert retard a causa de qüestions judicials, que no vull
entrar-hi, però es plantejaran 4.000 filtres HEPA en els centres
educatius de les Illes Balears, com a una forma d'intentar tenir,
evidentment, un nivell de qualitat de l'aire important, fins i tot
en l'hivern que és quan realment hi ha problemes perquè quan
és... en fi, quan hi ha bon temps..., en fi, la ventilació és
important, però quan és hivern, doncs, s'ha de tenir tancat per
mor de les temperatures, però en aquests moments hi ha filtres
HEPA que es comencen a repartir a tots els centres públics de
les Illes Balears.

I hi haurà evidentment -i ho torn repetir-, tant als centres
públics com als centres concertats, ho dic perquè nosaltres en
aquest sentit som clars, claríssims: els alumnes, la salut, la salut
de la comunitat educativa i la salut del professorat... I farem, a
partir de gener una nova licitació de mascaretes i també cal dir
-que ho he dit- que dins els pressuposts que té la Conselleria
d'Educació hi ha també uns pressuposts per al tema de la neteja
dels centres que depenen, evidentment, de la Conselleria
d'Educació, centres de secundària, de formació professional,
centres d'educació d'adults, etc. 

Per tant, nosaltres hem incrementat els protocols des del
punt de vista dels filtres HEPA, per exemple, que de qualque
manera és una forma de tenir netejat l'aire, fins i tot en els casos
que les finestres estiguin tancades i això per a nosaltres és
important.

I ja..., tot i que ara no tenc..., com que dimarts tenc una
interpel·lació, sí que donaré dades concretes dels casos de
COVID que hi ha en aquest moment. No tenc les dades aquí,
però les donaré perquè això és un debat de pressuposts, no és
un debat de COVID, però sí que dins els pressuposts hi ha tot
això de COVID i és important.

Miri, això... El pressupost de l'IBISEC són..., evidentment
i això ho he dit clarament prop... de 2022 serà de 34 milions
d’euros -34 milions d’euros- per la qual cosa hi ha 26 milions
d'inversions i també hi ha previstes altres actuacions que es fan
en conveni, eh?, per exemple al Blai Bonet hi ha un conveni de
2 milions i mig, al CEIP d'Inca, 5 milions que realment tenim
en relació amb l'Ajuntament d'Inca, Conservatori de Menorca,
el CEPA a Calvià, el CEIP de Tecnificació Educativa i tot això
no surt al pressupost, però són uns 4 milions d'euros que
suposen un increment d'aquestes... 

Per tant, des del punt de vista concret del que és la inversió
en IBISEC aquesta és de les inversions que realment es duran
a terme i podríem dir un parell de coses més... Miri, l'IBISEC
evidentment és..., de vegades cal dir -ho perquè l'IBISEC a més
de totes les obres que ha de fer, quan fa obres de centres nous,
ampliació, barreres arquitectòniques, etc., després s'han de fer
de forma puntual intervencions que suposen realment no només
una despesa, sinó personal de l'IBISEC quan hi ha un problema
a centres determinats, ara a causa de la quantitat de pluja que
ha caigut, ja no parl del tema del CEIP de Capdepera, sinó
d’altres centres, i això són feines que realment ha de fer
l'IBISEC. I que de vegades tenim problemes entre la
conservació que han de fer ajuntaments i la feina que fem
nosaltres com a IBISEC. I de vegades tenim algun tipus de
problemes que sembla que ens passam la pilota entre
ajuntaments i IBISEC, i queda clara que la conservació de les
coses la fa els ajuntaments, els CEIP em referesc, que el CEIP
són dels ajuntaments; és a dir, el solar el posa l'ajuntament, el
construïm nosaltres i realment el manteniment el fa
l'ajuntament, i quan hi ha un problema estructural ho fem
nosaltres. De vegades hi ha problemes estructurals perquè no
s'ha fet el manteniment o perquè s'ha fet una mala edificació,
però vull dir en aquest sentit que l'IBISEC, a més de fer la seva
feina, de vegades fem feines de manteniment que ens suposa
realment una important feina de personal.

Una de les coses que sempre s'ha dit és el tema de les ràtios.
Jo ho he dit moltes vegades, a mi de vegades m'agradaria fer un
debat sobre ràtios d'una vegada, perquè què vol dir ràtios
baixes o ràtios altes, quin significat tenen a l'hora del rendiment
educatiu? Això ho podríem fer, és un debat que de vegades
plantejam. Diu: hem d'abaixar les ràtios, com a gran debat,
perfecte; però és que aquí, a les Illes Balears, les ràtios es
troben per sota de les ràtios oficials, es troben per sota de les
ràtios oficials, i hem baixat des del 2015 a ara, hem baixat.

Miri, ara donaré unes dades i que consti que en els centres
concertats les ràtios les ràtios són una mica més elevades, parl
de ràtios mitjanes evidentment, faltaria més!, jo no puc anar a
centre per centre, però les ràtios mitjanes són importants:

L'educació infantil, 14 a 15, era 22,3, 21 i 22, 18,5.

L'educació primària, 22,7, 20.
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ESO, 25,6 a l’any 14-15, 24,3.

Batxillerat, 28,3, 27,9 el 21-22.

Què vull dir amb això? Vull dir que nosaltres hem baixat les
ràtios, hem baixat les ràtios, i si miram altre indicador de ràtio,
que és el nombre d'alumnes per cada professor, aquí estam en
una mitjana d’11 alumnes per cada professor, global, global. I,
per tant, vull dir que aquí no hi ha hagut, en aquest sentit, ni
cap retallada, sinó tot el contrari, hem posat més de 2.000
professors dins les escoles de les Illes Balears, tant a les
públiques com a les concertades. Perquè això m'agrada dir-ho,
perquè de vegades sembla que hi ha per part dels sectors que
l'esquerra va perseguint l'escola concertada, no he perseguit
ningú, això li ho puc assegurar ni és la nostra funció.

Em demana el tema del pressupost de la inspecció. Escolti
la Inspecció Educativa el personal que va creixent fins arribar
a 34, 35 a finals de legislatura, quant als professionals que fan
feina, vàrem començar amb 10, ho dic simplement perquè no
se'ns oblidi. En aquests moments tenim tendrem -perdó 34, 35
tendrem a finals de legislatura- i els pressuposts són formació
bàsicament, perquè el personal es troba a la Direcció General
de Personal Docent, com tot el personal que hi ha a la
Conselleria d'Educació.

Vostè em demana, Sra. Durán, em sembla que és el número
421, el capítol, que són 142.000 euros, que són per pagar les
proves PISA. Les proves PISA no les fem nosaltres, això és fa
a tota Espanya, totes les conselleries hi participen i la nostra
aportació per a aquestes noves proves PISA, Que s'han retardat
un any per mor de la pandèmia, és de 142.000 euros, és a dir no
és una cosa..., no és iniciativa nostra ni molt manco, i que
consti que nosaltres, i ho he dit moltes vegades, tot i que les
proves PISA no són la bíblia educativa, sí que és un indicador
important de com evoluciona el sistema educatiu.

De vegades jo crec que es fan lectures extremadament
apocalíptiques, de vegades crítiques, jo crec que s'ha d'analitzar
en profunditat què vol dir PISA. De vegades és interessant
veure quan les editorials i opinions que hi ha quan surten les
proves PISA, no a nivell de les Illes Balears, a nivell de tot
Espanya, jo crec que les proves PISA diuen moltes coses, i
s'han de saber llegir, però les proves PISA no mesuren tot el
sistema educatiu, i deixa una part important, que són les
competències lectores, matemàtiques, científiques i globals, i
això s'ha de veure exactament en aquest sentit.

Miri quant a l’IBISEC, que vostè m'ha plantejat alguna sèrie
de centres de Felanitx, no tenim cap solar, en tot cas, no sé si
l'han informada malament, però li diguin que no tenim cap
solar. I nosaltres, és clar, hi haurà element clau per fer obres,
per fer centres educatius, és el tema de tenir un solar i això que
ho fan els ajuntaments. I que consti que hem fet moltes
reunions amb la comunitat educativa de Felanitx, amb
l'Ajuntament de Felanitx per a aquesta qüestió; és a dir, tenim
clar que Felanitx necessita un CEIP nou, això està clar, perquè
està saturat, però també cadascú n’ha de tenir les seves pròpies
responsabilitats.

I després hi ha un tema que vostè em planteja, el tema de
Son Ferriol, miri, vostè ha estat a l'Ajuntament de Palma,

l'Ajuntament de Palma és el que ha de posar un solar per poder
construir un institut, no l'ha posat ni quan governava el Partit
Popular, que ha governat un parell d'anys, ni ara que governen
partits d'esquerra, no l'ha posat. Jo esper i desig que, com a
mínim, durant el 22 posin a disposició de la Conselleria
d'Educació un solar per poder fer aquest institut. Perquè
aquesta, és a dir, nosaltres, si no tenen un solar, com pot
suposar vostè, i ho entén perfectament, nosaltres no podem
construir res, i nosaltres ens hem reunit amb l'Ajuntament de
Palma de forma permanent per intentar veure quins són els
problemes i la voluntat de l'Ajuntament de Palma és que tots els
problemes que hi hagi intentar que tots els entrebancs que hi ha,
que són tenia un solar, tenir uns serveis, en fi, tota una sèrie de
coses que vostè sap perfectament, quan realment ens el posi a
disposició, nosaltres començarem a treballar, i tenim clar el que
volem fer, tenim clar realment quin tipus d'instituts de
secundària volem fer.

Ho dic simplement perquè això implica una col·laboració
institucional, com pot suposar; a nosaltres ens és igual el color
polític de qualsevol partit, ens és igual el color polític, -sí, no
aixequi la cella, jo no la puc aixecar molt ara-, però li puc
assegurar que nosaltres col·laboram amb tots els ajuntaments,
siguin del color polític que siguin, ens és igual. Cosa que també
li diré, hi ha ajuntaments que han tengut una disposició a
col·laborar més, hem fet uns convenis, i hi ha ajuntaments que
manco, però nosaltres, quan tenim una necessitat de donar
resposta perquè, ho torn repetir, és l'alumnat que ens interessa.

Montaura, el projecte està fet, està pendent de llicència
d'obres des de fa sis mesos, hi ha llicència d'obres demanada,
i tenim una partida reservada de l'any 2021, de 950.000 euros
per fer aquesta ampliació de centres, que és totalment
necessària, -mana?, bé, vostè...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, és igual, però, en tot cas, el que li vull dir és que el
projecte hi és, que nosaltres ens hem reunit prou vegades amb
l'Ajuntament de Mancor, i aquest és una mica... I li podria dir
totes les coses, però per entendre'ns i per donar resposta a
moltes qüestions es puguin plantejar per part dels grups
polítics.

És a dir, nosaltres, el CEIP d'inca, o a final d'any o a
principi de l'altra s'entregarà el projecte executiu perquè
l'Ajuntament d'Inca liciti. En aquests moments a l'Ajuntament
de Campos, el CEIP de Campos està en disposició també, una
vegada a final d'any, per enviar-lo a l'Ajuntament de Campos
perquè... -no, l'Ajuntament de Campos no, som nosaltres que
licitam, perdoni-, però el licitarem tot d'una que tenguem el
projecte executiu.

Evidentment tenim la FEU, que és un projecte, un CEIP de
tres línies de Palma, que també segurament a principis de l'any
que ve estarà fet el projecte executiu, i és una de les coses
importants perquè a Palma fa molts d'anys que no s’ha fet un
CEIP nou, un CEIP de tres línies, la qual cosa demostra que
tenim una necessitat important de places d'escolarització.

Li podria dir més centres, però va una mica en aquesta
direcció, això de Montaura, això de Mancor de la Vall, el tema
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de Caimari, que, bé, ha estat una història interminable, això de
Caimari, perquè jo li vull reconèixer que a Caimari no hi havia
solar, i vàrem haver d'aplicar un decret autonòmic per poder
tenir solars -sí, és així, és així, no hi havia solar per poder
construir-, i de qualque manera no hi havia un solar
d’equipament docent, no hi havia solar, i vàrem aplicar el
decret autonòmic, i ara l'ajuntament ha de fer una sèrie d'obres
de serveis, etc., i aquesta és una realitat.

Per tant, nosaltres, el tema de Sa Pobla, doncs evidentment
calen un parell de coses, ens reunim amb l’Ajuntament de Sa
Pobla, efectivament, ens reunim perquè cadascú ha d'assumir
la seva responsabilitat, i ha d’haver un solar que compleixi les
condicions etc., i hem fet una inversió de més d’1 milió d'euros
per a un per a un centre d'infantil modular, però, vostè l'ha
visitat?, visiti’l, veurà que realment és un centre ..., de la idea
de modular de vegades tenim una idea negativa, però és positiu. 

Miri allò d'Alaior sí que m'ha cridat l'atenció, no sabem res
de nosaltres, no sé... no, nosaltres no sabem res d’Alaior, no en
sabem res, és veritat que hi ha un solar que es vol utilitzar, que
està al costat d'una escola per fer un centre de salut, però això
és competència evidentment de l'Ajuntament d'Alaior. Ho dic
simplement perquè nosaltres, així com... és a dir, Menorca on
tenim un parell de projectes, estam a punt d'acabar-ho quasi tot,
Menorca és una illa que evidentment necessita, no tant
ensenyament bàsic, perquè la població escolar de Menorca no
és una població que vagi in crescendo, sinó que va baixant, una
altra cosa són els centres d’FP i aquest tipus de coses, però el
que és l'ensenyament obligatori i preobligatòria, allò que és
educació infantil, etc., és una línia que va baixar d'una forma
clara. 

Quant a professorat, que això també m'ho han plantejat
distints portaveus, entre el que teníem l'any passat, el curs
passat, que era el fons COVID, que eren 560, més el
professorat que posam actualment, que vénen bàsicament de la
nova oferta d'FP, que és on més puja el nombre de professors,
més el programa PROA, estam parlant de 150 professors més.
Per tant, vol dir que gairebé hi haurà més de 700 professors, és
a dir, 150 professors més que durant el curs passat. I això afecta
tant la pública com la concertada. Evidentment hi ha més
professors a la pública, però també afecta la concertada. Ho dic
simplement perquè hi ha comunitats autònomes que han
retallat, de qualque manera, cadascú fa la seva política, de
forma clara. 

Per tant, tot el que significa la qüestió del professorat,
nosaltres hem intentat mantenir el que teníem, perquè era
important. És veritat que hi ha una cosa que se m'ha oblidat dir,
és veritat que quant a les ràtios, el curs passat, quan parlàvem
de les ràtios de secundària, eren molt baixes, estàvem parlant
de 14 o 15, perquè bàsicament a partir de 2n fonamentalment,
eren semipresencials, aquí i a moltes comunitats autònomes, és
que hem de posar en valor que aquí no vàrem tancar cap escola
i Europa ha tancat escoles contínuament. Aleshores, en la
mesura que nosaltres vàrem fer un canvi que tot fos presencial,
evidentment això ha fet que les ràtios pujassin, però sempre
amb les dades que he donat i sempre per davall de les ràtios
oficials. Això no vol dir que no hi pugui haver qualque centre
que pugui tenir unes ràtios més altes, però també n'hi ha que
tenen més baixes, lògicament. 

Per tant, en aquest sentit vull dir que nosaltres anam una
mica en aquesta situació, d'anar baixant ràtios. Però torn
repetir, les ràtios és la variable més cara i a vegades no és la
variable que doni millors resultats. Això ho diuen les
evidències, per què?, perquè hi ha d'haver la metodologia del
professor, la formació del professorat, la seva actitud, hi ha
moltes variables que incideixen en els resultats. Però nosaltres
tenim clar que hem d'anar baixant ràtios per una altra qüestió,
per la diversitat que hi ha a les aules. I això per a nosaltres és
una política que intentam dur, juntament amb el suport que es
dóna des del punt de vista educatiu.

Quant a 0-3, que és una pregunta que se m'ha fet per
distints... Miri, nosaltres tenim una subvenció, diguem que hem
de crear fins a l'any 24, aquest és l'objectiu -i en això estic
d'acord amb el Sr. Mas-, la col·laboració amb els ajuntaments
a partir de l'IEPI és fonamental. En això crec que hi ha hagut
voluntat política i tenim necessari..., és a dir,  per arribar
gairebé a un 44% de nins escolaritzats de 0-3. És veritat que hi
ha illes com Eivissa, la ciutat d'Eivissa i altres municipis
d'Eivissa, on necessitam creació de més places, això també vull
que es tengui molt clar, que a Palma també hem de crear més
places de 0-3, això també ha de quedar clar, i que de qualque
manera hem d'assolir l'any 24 aquest objectiu d'un 44, 45% de
places de 0-3. També dins aquest objectiu, pensau que també
hi ha recursos en aquest pressupost per ajudar a guarderies
privades, a reconvertir-les perquè siguin escoletes, d'acord amb
els criteris que tenim i formaran part de la xarxa
complementària. 

A una pregunta que se m'ha fet, ... és a dir, nosaltres només
donam subvencions a la xarxa pública i a la xarxa
complementària, a la xarxa privada no en donam, no en donam.
És, de qualque manera, salvant les distàncies, perquè 0-3 no és
una etapa concertada, que hi ha l'escola pública, les escoletes
públiques, les escoletes concertades i les escoletes privades. I
nosaltres a les escoletes públiques i concertades de
col·laboració, sí que donam una subvenció, que torn repetir és
insuficient. Ja ho dic clarament, no importa m'ho digueu, és
insuficient, que hem arribat a més de 6.000 euros per unitat a
les públiques i uns 4.000 euros per unitat a les col·laboracions. 

Però he dit i torn repetir, som partidaris d'arribar a un acord
per tenir un model de finançament de les escoletes. Pensi una
cosa, hi ha hagut comunitats autònomes que han renunciat a les
ajudes de 0-3 perquè tenen places suficients, tenen places, o a
utilitzar aquests doblers per fer reconversions als CEIP i
escolaritzar nins de dos i tres anys perquè tenen places buides.
Això ha passat, passa a València i passa a altres comunitats
autònomes, que van perdent població escolar d'una forma
increïble i, per no tancar les escoles, utilitzen els espais i els
docents que tenen de la pública i de la concertada, per donar
resposta a aquestes necessitats de 2-3 anys, cosa que aquí
nosaltres no podem fer, nosaltres no podem fer 2-3 anys,
simplement perquè les nostres escoles estan plenes i tal vegada
en el temps, si s’amortitza aquest creixement de l'escolarització,
podrem anar fent aquesta baixada. 

Per tant, la xarxa pública de 0-3, són 1.749 places fins a
l'any 24 i 669 de guarderies. I en tot això tenen una ajuda
econòmica, pensau que a les escoletes hi ha una ajuda de 9.000
euros per plaça, més una ajuda en espècies, que és un

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 84 / 19 de novembre de 2021 2055

assessorament per part d'un servei als ajuntaments perquè facin
les obres o el projecte d'una forma amb assessorament, perquè
de vegades els ajuntaments no tenen els tècnics necessaris per
dur aquest tipus d'obres. I després pensau que nosaltres a les
escoles de guarderies, que s’estan reconvertit, hi ha una ajuda
de 4.000- 4.500 euros per plaça. 

Per tant, són ajudes substancials perquè ..., a l'Ajuntament
de Palma perquè les ajudes arribaven a més de 2 milions
d'euros, l'Ajuntament de Manacor més d’1 milió d'euros. Per
tant unes ajudes substancials que ens pareixen clares per fer
aquesta política de 0-3. És a dir, és evident que els ajuntaments
no estan en condicions de fer-la. Per tant, la política de 0-3 per
a nosaltres és una política clau, jo ho he dit moltes vegades,
d'igualtat d'oportunitats, etc. I dins aquesta política després hi
ha -torn repetir- ajuts als ajuntaments per al sosteniment, que
passa de 4.600.000 milions a 6.211.000. I això en tots els
sentits, també hi ha ajudes d'escolarització per a alumnes
vulnerables, etc. Tot això és el que es fa des de la direcció
general, des de l'IEPI com una política de creació de places,
d'ajuda al sosteniment i d'ajudar els nins més vulnerables. 

Però també cal dir, que tenim nou equip d'atenció
primerenca, gairebé amb 90 persones professionals en equips
d'atenció primerenca, per ajudar de qualque manera en el tema
de la inclusió educativa i per donar suport de qualque manera
als alumnes que tenen dificultats. Per tant, la política d'inclusió
comença a 0-3 i per tant, comença a escolaritzar i posar en
condicions, amb unes ràtios adequades que, en definitiva, el
decret ho diu clarament, però també hi ha equips d'atenció
primerenca, que és molt important que hi hagi aquests equips,
perquè la idea de fer escolarització equilibrada ens suposa un
element clau perquè hi hagi una exclusió equilibrada i hi hagi
un repartiment una mica adequat dels nins amb dificultats. Per
tant, això és una mica el que nosaltres ens interessa dur a terme. 

També s'ha plantejat el tema de la digitalització. Bé, la
digitalització jo crec que és un tema imparable, però la
digitalització no és la solució de l'educació. No ens pensem que
per canviar la pissarra a un tema digital, tot es resol, però sí que
hem de tenir les escoles amb unes condicions adequades
d’utilitzar els mitjans del segle XXI, per fer un millor
ensenyament i aprenentatge. Nosaltres hem incrementat d'una
forma important i substancial, -miraré si ho trob-,  però com a
mínim d'entrada hi ha 19 milions per a aules digitals
interactives, unes 4.000 aules digitals. Això suposa un abans i
un després, però l'existència d'aquestes aules digitals ha d'anar
acompanyada, com no pot ser d'altra manera, d'una formació en
competència digital del professorat, perquè l'experiència ens
ensenya; és a dir, fa molts d'anys es varen repartir ordenadors,
però tal vegada no hi va haver aquella formació específica que
es necessita; és a dir, qualsevol canvi que es faci dins l'escola,
nous projectes, metodologies, necessiten bàsicament una
formació docent, i arribarem a més de 10.000 professors en
competències digitals a diferents nivells.

I pensin que, en definitiva, des de la Unió Europea es va
plantejar que la gent, així com en català hi ha diferents nivells,
també hi haurà distints nivells de competència digital. I això és
important des del punt de vista de la responsabilitat que poden
tenir els centres, és a dir, el personal, pot ser simplement
d'utilitzar-ho a nivell d'aula, però potser de responsabilitat a

nivell de l'escola. Pensau que cada escola haurà de fer el seu
pla de digitalització, i això és important. Per tant, és una visió
global, el projecte educatiu, el projecte lingüístic, el projecte de
digitalització, el pla d'igualtat; és a dir, tot és un conjunt
d'elements que defineixen el que vol ser aquella escola. Per
tant, aquest és un tema important.

Pensin que l'equip d'IBSTEAM, que és un equip molt
tècnic, passa de 9 A 16 persones, 16 persones que realment són
d'assessorament d'impulsar aquesta digitalització,
d'assessorament a centres, de formació en competència digital,
presencial i en línia, etc. Aquesta és una línia que per a
nosaltres és fonamental.

També evidentment nosaltres ho hem dit moltes vegades,
això s'ha dit per part de distintes intervencions, és clar, el tema
de la inclusivitat, és a dir el tema de l'atenció a la diversitat. Jo
puc estar d'acord, ho he dit moltes vegades, per tant, no em sap
greu dir-ho públicament, que hem d'incrementar el tema d'ATE,
nosaltres enguany n’hem incrementat 6, interinsularitat 20,
perquè, com vostès saben, nosaltres ho gestionam però la
creació ve d'una altra conselleria i negociam amb això. Però la
inclusió educativa, l'atenció a la diversitat no es pot fonamentar
en l'assistència només d’ATE, i nosaltres hem incrementat el
nombre d'orientadors, no hi havia orientadors en centre, ara són
orientadors de centres. És veritat que hi ha distints tipus de
dedicació en funció de les línies, un centre de tres línies té una
orientació a temps complet, de dues línies en té a tres dies, etc.
Per tant, tenim equips, tenim el personal de PT i AL i s'ha
incrementat fins i tot d'aquest any a un altre, s'ha incrementat i
s'ha incrementat des de 2016, és a dir, no és que hagi deixat de
créixer, però la inclusió educativa és tenir personal? Sí. És tenir
formació? Sí, també es fa formació. Però també l'atenció a la
diversitat i la inclusió educativa depèn d'altres variables, i això
hi ha centres més inclusius que altres, igualment que hi ha aules
UEECO, que són aules que de qualque manera tenen nins, però
després tenen una aula de referència, hi pot haver centres que
tenguin una aula UEECO més inclusiva i d'altres que no la
tenguin tan inclusiva, tot i que la nostra idea és que sigui
inclusiu.

Per tant, què vull dir amb això, que nosaltres apostam per
la inclusió educativa, però la inclusió educativa són recursos,
això no li negaré; són, evidentment, formació a la gent, tampoc
no li negaré; evidentment, són també organització, que això ja
depèn de cada centre, depèn de l'actitud, que l'actitud en això
sí que realment no podem fer res de l'altre món, però sí que
tenim clar que hem d'anar cap a una educació inclusiva, sense
que suposi, i això sí que ho vull dir clarament, que va en contra
dels centres d'educació especial. És a dir, aquí, l'altre dia amb
la ministra d'Educació, vàrem anar a veure dos centres
d'educació especial, un públic i l'altre concertat-privat, i el
missatge era clar, és a dir, no hi ha cap article de la Llei de la
LOMLOE que digui que desapareguin els centres d'educació
especial, l'únic que es diu és que la inclusió educativa ha de
tenir recursos. Hi ha centres d'educació especial que fan
autènticament inclusió educativa, i la fan, i se’ls ha de
reconèixer la feinada que fan, parlam de 190.000 alumnes que
hi ha a les Illes Balears uns 600 són a centres d'educació
especial, uns 600, per tant, diguem és una xifra baixa. Tenim un
centre públic i tota la resta són concertats. A Menorca no hi ha

 



2056 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 84 / 19 de novembre de 2021 

un centre específic, a Eivissa sí que en vàrem crear un la
passada legislatura, i aquesta és una mica la idea.

I en la mesura que els centres vulguin, també es volen
convertir els centres d'educació especial en centres de recursos,
i nosaltres dotam els centres de tot el personal, tenim uns
concerts educatius que en definitiva perquè volem que siguin
sostenibles en tots els sentits. I crec que fan una feina
excel·lent, difícil, complicada, etc. La visita que vàrem fer al
Princesa d’Astúries, jo crec que els nins d'espectre autista, eren
exemples de les dificultats reals de fer una feina d'aquestes
característiques.

I per tant nosaltres el tema de la inclusivitat o el tema de
donar suport a nins més vulnerables també es nota des del punt
de vista del PAE. El PAE és un programa que ha tengut èxit,
que s'ha aplicat a centres públics i a centres concertats, a
primària i a secundària, i que en el pressupost passa
d’1.300.000 a 1.800.000, entre pública i concertada. I això sí,
no és a tots els centres sinó als centres que reuneixen una sèrie
de requisits, per tant, aquells nins que tenen una vulnerabilitat
molt determinada.

I educadors socials. Jo som un defensors dels educadors
socials, jo quan era a la Universitat vaig posar la diplomatura
d'educació social, per tant..., el que passa és que vàrem haver
de llevar els educadors socials com estaven, perquè el projecte
d'inversió havia acabat i no era possible des del punt de vista
legal prorrogar un any més aquest projecte d'inversió, però això
no significa... hem posat PTSC, que és una figura entre
treballador social i educador social als 25 instituts que hi havia
educadors socials, per tant, no n'hem llevats, és a dir, hem
canviat la figura, però hem canviat el PTSC per educadors
socials perquè facin la mateixa feina que feien aquests
educadors socials en un centre i a més una feina ben valorada
per part dels centres educatius on estaven.

Però pensi que hem posat més PTSC, en definitiva, hem
posat més de 18 PTSC, és a dir, gairebé entre els que hi havia,
25, parlam gairebé de 50 PTSC, 50. I això, i quant a PT i AL,
que jo evidentment la xifra en tot cas ja em dona per a menys,
i APT i AL n’hem fets 18 més, i tres orientadors més. Què és
suficient? Crec que és evident que l'important sempre és que
aquests recursos que posam siguin eficaços i eficients, això és
important també, perquè, és a dir, posar personal és important
i necessari, però hem de veure com això millora de vegades la
inclusió i millora de vegades les competències i capacitat que
tenen els estudiants.

Bé, el tema de la llengua de signes que em plantejava la Sra.
Santiago, efectivament, vostè que estam una mica de
col·laboració per donar una resposta a aquesta qüestió, tenim
una subvenció de 15.000 euros a la Fundació de Menorca, que
té dos alumnes. I la Federació de Persones Sordes no varen
participar, però estic convençut que en aquest tema tenim una
possibilitat important de seguir treballant per la millora d’una
integració de l'escola de signes. 

Una cosa que he intentat contestar, perquè hi ha hagut
preguntes de distints grups parlamentaris, però intent contestar
totes les coses generals que s’han fet.

Hi ha el tema de les beques menjador, hem passat de
800.000 euros, que hi havia mil i busques d’usuaris, en aquests
moments a 7 milions d'euros, que suposa més o manco unes
8.000 persones, 8.000 famílies, i som conscients que realment
aquests 7 milions d’euros que vàrem proposar no han estat
suficients i, per tant, nosaltres..., i a més tenien aquestes
persones que no han entrat, em sembla que són 2.000, més o
manco, si no vaig equivocat, doncs a partir de gener hi haurà
una resolució i se'ls pagarà aquesta diferència, amb la qual cosa
haurem arribat a pagar 8 milions d’euros, la qual és una xifra
important, i haurem pagat també, diguem, haurem arribat
gairebé a 10.000 famílies, amb la qual cosa és una xifra que
mai no s’havia vist en la història de l’educació de les Illes
Balears.

I és veritat que si hi hem arribat és perquè hi havia
necessitats, i és veritat que la pandèmia ha creat una situació de
pobresa important i significativa, i la Conselleria d'Educació té
les competències que té, no més, i, per tant, nosaltres, des del
punt de vista del que realment plantejam som conscients que
hem donat resposta a una necessitat bàsica, que és el menjar, i
això és important i, a més, totes les ajudes a monitors perquè
realment puguin donar un suport al procés de menjador, que
sempre és complicat dins les escoles, sobretot quant a nins de
diferents edats, etc.

Vull recordar que les ajudes de menjador van a les escoles
públiques, les escoles concertades i a les escoletes de 0 a 3. Per
tant, hem obert l'espectre (...) de la pública i ara hem arribat a
tots aquests sectors.

El tema de transport, la qual cosa sempre, no sé si és perquè
la senyora diputada d'El Pi és d'Inca, eh?, però Inca està en una
confluència de bones comunicacions. Nosaltres sí que vàrem
fer un estudi, una altra cosa diferent és que l'hagin publicat, no?
Nosaltres tenim dos problemes amb el tema de la
postobligatòria: un, evidentment fa referència que hi ha una
diferència entre l'FP i batxillerat, vostè ho sap, de qualque
manera, a l'FP un pot anar a estudiar de distints municipis, des
de Palma a Manacor o a Pollença o a Alcúdia... i això dificulta
molt, dificulta qualsevol procés de dur a terme un transport
escolar.

Nosaltres estam arribant a acords amb distints ajuntaments
pel tema del transport escolar de batxillerat, perquè és molt més
fàcil, és molt més fàcil perquè són els centres de referència i en
tenim: a la part de Can Picafort, a la part de Santanyí i a la part
de Sineu. No hem donat resposta a tot, eh?, això també s’ha de
dir. I evidentment haurem d'obrir noves línies que facin
referència a la qüestió dels ajuts. Nosaltres, hi ha coses de
l'empresa de transport de les Illes Balears, de Mallorca, que de
qualque manera idò hi ha coses que no depenen de nosaltres, a
vegades, les parades, tot i que nosaltres hem parlat amb ells,
perquè a  les parades els horaris puguin coincidir, l'únic que
nosaltres farem és donar informació perquè es faci així,
evidentment no? I, també evidentment, les mesures que hi ha
per part de transports idò dependrà una mica, el preu, dependrà
dels viatges que..., vostè sap que hi ha un preu determinat en
funció dels viatges que facis, etc.

I nosaltres creim que haurem d'obrir una reflexió, i en això
sí que estic d'acord, sobre ajuts individuals de cara a donar, ja
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que no podem posar línies per tot..., i que consti que nosaltres
hem licitat les línies de transport escolar, hem incrementat els
doblers que hi hagi, hem incrementat les línies de transport
escolar, però no arribam a tot, i per tant jo crec que s’haurà de
fer una reflexió d’ajuts individuals en funció de situacions
econòmiques, etc., per ajudar un tema que, per a nosaltres, és
clau que és el tema de l'FP. Ho torn repetir, al batxillerat, amb
el model actual, podem intentar fer aquests convenis que crec
que són importants, però a l'FP serà molt complicat si tenim en
compte aquesta dispersió que hi ha, però també hem de ser
coherents entre el que volem, que és incrementar la gent que
estudia FP, i que el tema de transport sigui un entrebanc per
poder dur a terme aquests estudis.

Però bé, nosaltres potser no li hem donat resposta a tot però
la filosofia de la proposta sí que l'hem assumida, eh?, és a dir,
li ho puc assegurar; no és suficient?, segurament no, també ja
li dic clarament que no és suficient.

Jo no entraré en el debat del Sr. Jorge Campos, en el tema
de la Llei d'educació, el tema de la centralització, tampoc no
entraré en el seu debat sobre si l'educació no ha millorat,
perquè jo crec que això és no tenir clara la realitat, vostè...,
això és un mantra que repeteix contínuament, però l'educació
a les Illes Balears ha millorat, malgrat no en la mesura que
nosaltres voldríem.

Però li diré una cosa, nosaltres..., hi ha la LODE, que és la
llei que en definitiva va suposar institucionalitzar la concertació
educativa, que va fer el Sr. Maravall, un dels grans ministres
que hi ha hagut d'educació a Espanya, i possibilita la legalitat
que hi hagi concerts singulars en temes, bàsicament, de
batxillerat; a 2005, 2006..., i hi havia el Sr. Fiol, que era el
conseller d'Educació de les Illes Balears, i varen concertar, no
sé, una quinzena més o manco de centres de batxillerat,
concerts singulars. Els concerts singulars..., és un concert
evidentment, no és com un concert a primària i a ESO, sinó que
és un concert més reduït a nivell de costos, però hi ha bastants
de centres que tenen els concerts singulars, per tant, nosaltres
fins i tot crec que hem incrementat alguna unitat més, és a dir,
nosaltres no hem anat en contra d'això, i simplement, perquè a
més pensam que ja que quan s'ha fet una cosa és molt difícil
tornar enrere, en tots els sentits.

 Per tant, a nosaltres ens agradaria, i crec que això és la
tendència que al final hi haurà, cap a la universalització, així
com està universalitzat 3-6 anys, i jo crec que hauria de ser
obligatòria i, de facto, és gratuïta, entrar en un procés
d'universalització fins a 18 anys. Jo crec que hi estam entrant,
en la mesura que cada vegada la gent que estudia batxillerat o
que estudia FP, és evident que anam a un procés progressiu
d’universalització fins a 18 anys. Jo crec que no s'han atrevit a
fer-lo obligatori perquè això és molt més complex, en aquests
moments, i per tant nosaltres pensam, en la mesura que l'FP que
nosaltres concertam, volem concertar FP amb la concertada,
que obrim FP a la pública, i que tenim batxillerat..., estam
quasi, quasi, en un procés -entre cometes- de gratuïtat relativa
però, en definitiva, en un procés de millora de l'escolarització. 

Pensau que a nivell de batxillerat hi ha 10.500 alumnes a la
pública, un 76%, i concertats n’hi ha 3.300, la qual cosa suposa
més o manco un 24%. Això significa, per tant, que la pública

és a totes les Illes, a molts de municipis i, a la vegada, la
concertada se centra a determinats municipis, que són els
municipis que tenen més població, lògicament.

També se m’han plantejat, per part de distints intervinents,
dades sobre tema d'FP, coses concretes. Miri, aules
d'emprenedoria, que jo crec que és una línia molt interessant de
la formació professional, és a dir, és una línia molt interessant
i que enllaça perfectament amb el que ha de ser la formació
d'estudiants de formació professional; al curs 20-21 n'hi havia
9, al curs 21-22 n'hi ha 9 més, i al 22-23 n'hi haurà 9 més.
Estam parlant, per tant, d'un increment d'aules d'emprenedoria.

El Pla bilingüe, on hi ha mòduls, continguts, que es fan en
anglès, a més, d’una quantitat important de recursos econòmics,
no sé si estam parlant d’uns 2 milions d'euros, més o manco,
per tant, això sí que és política concreta. Estam parlant que al
curs 21-22 hi havia 20 grups, i al 22-23 hi haurà entre 40 i 60
grups que tendran aquesta ensenyança bilingüe, amb
assignatures en anglès, fonamental. Per tant, aquí hi ha un
esforç i intentam que... perquè a l'FP, el tema de les llengües
estrangeres era un poc feble, per entendre'ns, i això és una
forma de potenciar que els estudiants d'FP a més de ser bons
professionals, de ser persones competents, també tenguin una
certa competència en llengua estrangera. Tot i que, cal no
oblidar que aquests estudiants han fet infantil, primària i
secundària, és a dir, que de qualque manera això no és una
cosa, realment, ....

Oferta d’FP 22-23, més de 1.500 places més, la qual cosa
és una xifra important, és evident que hem hagut d'habilitar
aules, obrir els horabaixes els centres públics, i obrir un centre
públic l'horabaixa és posar personal d'administració i serveis,
és a dir, no és una cosa que es pugui obrir així..., el cap
d'estudis que també ha de fer feina, i després les despeses de
funcionament van una mica in crescendo.

Les aules de tecnologia als sectors productius hem passat de
quatre l’any 20-21 a sis el curs 21- 22, estam fent un pla de
formació que és aquest centre d'innovació que, a més de
col·laborar a elaborar currículums etc., també serà formació en
temes concretament de formació professional. I només en temes
digitals arribarem a més de 1.500 docents, la qual cosa vol dir
que és una xifra important dins l'FP. 

Formentera, Formentera existeix, eh?, i molt ... En tot cas,
dues coses: Formentera jo ho vull dir va ser el primer lloc
municipi o illa on hi va haver una col·laboració entre l'IBISEC
i el Consell de Formentera per tal de fer un projecte conjunt
entre un CEIP i una escoleta infantil i el projecte es va fer des
de l'IBISEC. És veritat que després el Consell de Formentera
ha de pagar el que va ser la construcció, però va ser un projecte
conjunt perquè és un edifici conjunt i això també és important
tenir en compte amb els problemes que tenim moltes vegades
de solars. 

I 0-3 a Eivissa entre l'escoleta que hi ha més les escoletes
privades en col·laboració, crec que tendrà un nivell
d'escolarització dels més alts de les Illes Balears juntament amb
Menorca. I, per tant, en aquest sentit ... I ja no li diré res del
CEIP Sant Ferran que du camí, amb molts de problemes, però
que al final s'ha obert el centre CEIP a un centre que jo crec
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que està molt bé i que la bona feina que es feia en el centre
antic, que a més ara serà per a aules del conservatori, crec que
ara encara farà millor feina perquè les condicions han millorat
en molts de sentits, hem llevat molts les aules modulars o
barracons, per cert aules modulars o barracons que anirem
llevant, és evident que des del principi de legislatura n’hem
anat llevant i n'hem posat i n’hem llevat, i jo ho he dit moltes
vegades. però no ho tornaré dir perquè a més em varen criticar
molt, però dins les aules modulars també s'aprèn, perquè les
aules modulars d'abans no són les d’ara, eh?, però el nostre
objectiu no és posar aules modulars, el nostre objectiu és llevar
aules modulars de forma progressiva en funció del que tenim.

 El Marc Ferrer que de qualque manera hi ha dues coses o
tres coses que li vull dir, al Marc Ferrer tenim un pressupost de
gairebé 700.000 euros per dur a terme aquesta ampliació,
bàsicament pensant en l'FP, i es farà durant l'any 22. És a dir,
l'any 22 serà quan s’executarà i per tant jo esper que durant el
22 es pugui acabar aquest procés, tot depèn a vegades de
moltes variables que a vegades no controlam. 

També cal dir que a nivell de Formentera i el tema d'FP
crec que hem de parlar..., tenim una comissió que ara hem
d'activar d'FP on n'hi ha el consell insular, hi ha la Conselleria
d'Educació, hi ha els empresaris, hi ha els sindicats per intentar
planificar una mica el present i el futur, tenint en compte que
Formentera pot tenir les famílies que tenen, és a dir, el nombre
d'alumnes que tenen algunes famílies a Formentera a altres
llocs seria molt difícil de mantenir. De tot això vull que en
siguin conscients. Per tant, hem de saber què podem mantenir
i després tenim l’IEDIB, que és l'Institut d'Ensenyament a
Distància, que segurament serà una altra eina per arribar a
aquelles persones, municipis, illes, que a vegades no ho poden
fer per mor que a vegades no podem posar totes les famílies a
distints..., a tots els municipis perquè no és possible ni per
professorat ni per alumnes, etc. 

Aquest centre d'innovació, com deia, del Parc Bit, farà
convenis amb empreses, coordinarà les aules d’emprenedoria,
el tema de digitalització, dinamització d'aules, projectes
d'innovació, el tema de currículums, ... Vull dir, aquest centre
d'innovació pretén ser un element afegitó de la creació de
places d'FP. És a dir, no basta crear places sinó que les hem de
crear en qualitat, en record a les empreses perquè -torn a
repetir- si no hi ha una implicació del món empresarial en el
tema d’FP, l'FP no tendrà massa sentit. Per això nosaltres estam
preocupats pel tema de l’FP dual. Jo estic d'acord amb la Sra.
Lina Pons, a l'FP dual hi ha coses que són estatals, vostè ho
sap, i nosaltres estam d'acord amb la seva proposta no limitar
el tema de l'edat, perquè limitar el tema edat fa que l'FP dual no
pugui anar a tot l'alumnat. Però bé, crec que ara amb la nova
llei d'FP podem anar amb una altra dinàmica. 

Nosaltres som partidaris que hi hagi contractes, nosaltres en
tenim, per tant, amb la Cambra de Comerç de Mallorca tenim
una excel·lent coordinació i feina. Ens falta la feina a Menorca
i a Eivissa, és veritat que hem tengut reunions a Menorca i a
Eivissa per tal de veure com ho podem fer. Crec que ens
haurem de basar una mica en la feina que feim amb la Cambra
de Comerç de Mallorca perquè té una..., en fi, té una
trajectòria, té una experiència i crec que hem d'aprofitar el que
hem après de qualque manera. Nosaltres volem obrir l'FP dual

a Eivissa i a Menorca perquè pensam que és una línia de
present i de futur. I diré més, a la nova llei d'FP tot el tema de
dualització, d’FP dual, crec que serà clau. El que passa és que
hi haurà dues línies d'FP dual, la..., no diré l'autèntica, sinó la
que arribarà a més hores i la que serà més l'actual FCT, és a dir,
que de qualque manera..., però bé, com a mínim es vol que
sigui dual malgrat el concepte dual el podríem discutir. Per
tant, tenim una inversió de 400.000 euros en temes d'FP dual. 

Quant al tema de les places, nosaltres tenim..., d'aquí hem
tret més de 3.000 places, més de 3.000 places d'oposicions de
2016 fins a l’actualitat. Un any no en varen fer, l’any 2020 per
la qüestió de la COVID, que ho vàrem retardar i que s'han fetes
enguany. De cara a l'any que ve ja plantejades unes 1.400
places més de tots els nivells educatius a totes les illes, etc., i de
cara al 23 i al 24 hi ha planificat, d'entrada, doncs arribar
gairebé a 3.000 places, la qual cosa vol dir que des de l'any
2017, que vàrem fer les primeres oposicions a ara, el 24,
haurem tret bàsicament unes 7.000 places d'oposicions, 7.000
places d'oposicions, 7.000 places que suposen..., és a dir, que
són interins, pensau que nosaltres vàrem entrar amb un 30 i
escaig per cent, entre 37-38% d'interins, ara és un 28%. En
tendríem manco si no haguéssim hagut de retardar aquest any
de COVID. 

Nosaltres volem que a finals del 24 hi hagi més o manco un
8%, 8-10%, que exigeix la llei, evidentment, per això seran les
places que traurem, i que de qualque manera anem
progressivament, però, ho torn a repetir, això serà progressiu,
però hi ha una variable important, a vegades traiem les places,
però hi ha, per exemple, a les illes d'Eivissa i Formentera, les
illes que tenen més interins, resulta que és on menys s'aprova.
És una realitat, i això crea molta inestabilitat perquè quan una
persona aprova l'oposició ha d'estar tres anys en el seu lloc de
treball. Aleshores, Eivissa i Formentera són les illes que tenen
més interins, més interins, és a dir, segurament Menorca és la
que té manco, Mallorca depèn de les zones evidentment, però
nosaltres el que volem quan traiem una plaça és que la puguin
treure i a Eivissa i a Formentera malauradament a vegades hi ha
més suspensos que a una altra. No és una crítica, és una
constatació, és una descripció del que passa.

Això a nosaltres ens dol perquè genera molta inestabilitat
personal, inestabilitat als centres i els centres necessiten
estabilitat per fer una bona feina, però bé, els tribunals són
sobirans, nosaltres posam les places, cream les condicions de
les places, però la resta ja és feina dels tribunals i cada tribunal
té les seves regles de joc. 

A Formentera les oposicions que tenim pensades o
programades: 10 a secundària, 3 a  FP, una a l’Escola Oficial
d’Idiomes i 12 mestres, total 26 places. Per tant, això implica,
si més no, que Formentera tendrà, si es cobreixen, un nivell
d'estabilitat important.

En tot cas, i dins aquest context, ja he dit abans que les
places que tenim d'oposicions per a l'any que ve, que són
aquestes 1.400 i escaig de places, n'hi ha 979 a Mallorca, 113
a Menorca, 290 a Eivissa i 26 a Formentera, i això vol dir,
evidentment, diferències entre secundària, primària, Escola
Oficial d'Idiomes i FP, però vull dir que, com pot veure,
Menorca és l'illa que té, no perquè estigui discriminada
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Menorca ni molt manco, sinó perquè és l'illa que té manco
interins, això és una realitat, mentre que a Eivissa 290, i si li
afegeixes les 26 parlam de més de 300, és a dir, és gairebé...,
no diré tres vegades més Eivissa que Menorca, però quasi
quasi. 

Per tant, és evident que per a nosaltres el tema de les
oposicions és clau per estabilitzar, però -torn a repetir- també
tenim un ull mirant cap a Madrid de cara a veure com queda el
tema d'interins. Nosaltres això ho hem treballat amb els
sindicats, els sindicats tenen les seves, en fi, les seves opinions
o les seves conductes etc., però els sindicats estan d'acord amb
una cosa: baixar la taxa d'interins. Què ens separa ara? Que
com que tothom espera el que dirà aquest decret llei, tothom
diu, bé, què hem de fer a través d'oposicions, què hem de fer a
través de concurs de mèrits, en fi. Jo crec que s'ha de fer
d'acord amb els principis que marca la Constitució respecte
d'aquest tema, però bé, això ja el Parlament espanyol té les
seves competències i farà el que consideri. 

He intentat donar respostes a tot el que s'ha plantejat, a
quasi tot el que s'ha plantejat, segurament m'he deixat coses a
contestar, però en qualsevol cas, jo seguesc dient que són uns
pressuposts que toquen de peus a terra, donen resposta a
necessitats específiques, no són uns pressuposts abstractes, sinó
amb respostes concretes i que evidentment a vegades la realitat
quotidiana de cada centre és diferent, però si un mira les
plantilles de cada centre veurà quin nombre de persones, és a
dir, normalment, per exemple, hi ha centres de dues línies de
FEI que podem tenir que són 24, en fi, 24 unitats i podem tenir
32-33  professors. És a dir, que la quantitat de..., la quota que
té el professorat l’hem incrementada any rere any. És veritat
també que hi ha centres i centres i nosaltres també aquells
centres que tenen dificultats socials tenen una quota addicional
en funció d'aquestes circumstàncies. És a dir, no es pot tractar
tothom per igual, d'acord una mica les seves necessitats, i això
és una mica el que nosaltres ens plantejam. 

Per tant nosaltres tenim clar que aquests pressuposts ens
ajuden a seguir millorant l'educació a les Illes Balears, no pot
ser d'altra manera, però els pressuposts per si mateixos no
milloren, els pressuposts són una eina més, però hi ha altres
eines per millorar l'educació, és la formació que hi ha, és tota
la normativa de què parlam, ara he lligat el tema del
currículum, el tema del nou ROF, és a dir, tot el tema de l'FP
com millorarà tot el tema de la formació dels docents, el tema
de digitalització, és a dir, són una sèrie de mesures que entre
tots milloraran el nostre sistema educatiu.

I jo acabaré amb una qüestió que m'ha plantejat la diputada
sobre el tema del català, l’ha feta la diputada Lina Pons sobre
el tema del català. Miri, nosaltres als pressuposts que tenim
aquí són uns pressuposts que van en la línia de donar suport a
totes les assignatures i competències que tenen els estudiants,
amb la qual cosa al tema de català, evidentment, com no pot ser
d'altra manera; hi ha estudis i plantejaments sobre quin és el
nivell de competències que tenen els estudiants nostres i
nosaltres, evidentment, som conscients que les competències
generals que tenen en català i castellà són semblants; després
podem diferenciar per centre, és a dir..., no tots els centres són
iguals, una mica més baixos a anglès, això també és evident. I
el nostre objectiu és incrementar lògicament les competències

en català, en castellà, en anglès o en un altre idioma, aquest és
el nostre objectiu.

El tema del català, jo sempre he dit que el català on està
més normalitzat és a l'escola, sense cap dubte, però de vegades
la feina no s'ha de fer només dins l'escola, la feina passa a
l’àmbit social, és a dir, l'ús social de la llengua és quelcom que
no se li pot donar la responsabilitat a l'escola. L'escola té les
seves responsabilitats i l'escola ha de cooperar i col·laborar
amb la comunitat, el municipi, etc., però de vegades l'ús... i a
mi sí que em pot preocupar una certa situació diglòssica o una
certa situació de llatinització, sí em preocupa, però també això
implica que hi ha d'haver unes polítiques que facin del català un
ús social útil.

I jo crec que aquesta és la clau, però, ho torn repetir,
l'escola el que ha de fer al final de l'etapa obligatòria és tenir les
millors competències en català, en castellà i en anglès, un altre
idioma per dir-ho, aquest és l'objectiu. I l'escola jo crec que
acompleix amb escreix aquest objectiu. És suficient? Tampoc,
com tampoc no diria que les competències en matemàtiques, en
llengües, en ciències... també han de seguir millorant, és a dir,
no... no..., l'escola és un conjunt de competències que han
d'anar millorant i de continguts. 

Jo crec que el tema del català crec que el tema és molt més
complex que plantejar un debat a nivell escolar, és la meva
opinió.

Jo agraesc de bell nou totes les aportacions i qued a la
vostra disposició de bell nou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Comencem ja els torns de
rèplica de cinc minuts. Comencem per la portaveu del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Marga Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, presidenta. Li demanaria que, per favor, m’avisi
quan em falti un minut perquè si no em deixaré coses
importants, segur, gràcies.

Bé, moltes gràcies, Sr. Conseller, per l'intent de donar-nos
explicacions, sí que li he de dir que jo, com que tenc cinc
minuts escassament, no podré dedicar els més de 10 o 12 que
vostè ha dedicat a donar-nos un discurs polític i la voluntat
política i la filosofia de la política, que no entenen la resta de
partits polítics quan parlen de baixar imposts i que va escoltar
el nostre portaveu parlant d'aquests pressuposts... Doncs sí, jo
li he de dir que el nostre portaveu, d'una manera molt
encertada, va dir que aquests pressuposts eren uns pressuposts
imprudents, que partien  d'uns ingressos ficticis i que, a més,
eren uns pressuposts electoralistes, i jo em reafirm, però, com
que ja li dic, tenc poc temps i crec que m'he de centrar en el que
m'he de centrar, li volia dir que quant al que vostè ha dit del
tema del professorat i de la diferència que hi ha des que vostès
hi són al d'abans, i de l’aposta aquesta decidida que han fet per
l'educació de qualitat a les Illes Balears, li he de dir que m'ha
fet una sèrie de trampetes, Sr. Conseller. Vostè no em vol
enganar, però m’ha fet una sèrie de trampetes.
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Les trampetes es cullen molt aviat, vostè ho sap. Vull dir,
vostè diu ara tenim 2.000 professors més, i vostè sap que no és
així perquè, a més, el ministeri les dades no corroboren les
dades que vostè dóna, una cosa són 2.000 professors més i
l’altra que hagin fet 2.000 contractacions o que tenguin
professors a mitja jornada, que tenguin professors per hores, o
un altre tipus de reforços que vostè els vulgui dir. Per tant el
que sí és cert, i vostè ha de tenir aquesta dada, jo exactament no
la tenc, és que en aquests anys els alumnes han augmentat
quants? 8.000, 10.000, quants d'alumnes tenim més que fa
quatre o cinc anys? Per tant, d'això parlam, les necessitats
educatives a altres comunitats autònomes jo no les sé ni les vull
haver de saber, però les d’aquí sí.

Per tant, hem d'adaptar el que jo li deia abans, els espais, el
professorat, a les necessitats educatives que tenim, a la
demandes educativa que tenim, i això és el que vostè fa anys
que ja parla a Inca; a Inca li va passar això, perquè si no per
què a l'any 2017 crea un centre fictici, que no existeix encara
a hores d'ara, per a 150 nins, perquè tenia una necessitat
educativa de matricular al·lots i no tenien centres educatius.
Doncs el mateix amb el professorat, Sr. Conseller.

A la meva primera intervenció m’he deixat un punt molt
important, l’FP, jo no he parlat d'FP, els meus altres companys
sí i vostè no ha contestat. Vostè ha dit que augmenten el
nombre de places, jo, si ho he entès bé, vostè em diu que dins
l'any que ve amb aquest augment que fan, aquesta aposta
decidida i que ara vostè pensa que facem una línia de fer un bot
important, jo li deman aquest bot important de quant és? Quins
són els estudis d'FP que crearan nous quant a FP bàsica, FP de
grau mitjà, FP de grau superior? Jo l'he escoltat molt
atentament, he entès que vostè ha parlat d’emprenedoria, un pla
bilingüe, ha parlat de pla de formació digital i també ha ficat els
docents dins aquesta FP -no, jo li deman FP, FP, bàsica, grau
mitjà i grau superior.

Tenim un problema greu amb connectar l'empresa, el món
educatiu i el món empresarial. Vostè demana col·laboració als
empresaris, ho ha dit diverses vegades, vostè també ha vinculat
l'abandonament escolar a l'FP, i jo realment hi crec en això,
crec que la porta de sortida de tots aquests al·lots que
necessiten cada vegada tenir una millor formació necessitam
per tenir una bona oferta educativa en FP i en FP dual. Som una
comunitat turística vull dir tal vegada un dia determinat serem
una comunitat digital, però avui per avui som una comunitat
turística, tenim una falta de places enorme dins el món
d'hostaleria, no tenim gent professional i, en canvi, també tenim
molta gent aturada, tenim 5.000 aturats menors de 25 anys, i ho
enllaç amb això.

No ho confonc amb que tengui res a veure amb el que em
va contestar l'altre dia el Sr. Yllanes, no, jo parl de formació
professional i m'agradaria que vostè també m'ho digués.

M’ha preocupat una cosa, a veure, vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut, un minut.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -Ah, moltes gràcies-, per tant, torn parlar d’inversions
educatives i d’infraestructures.

Tornem a Mancor, a Mancor diu que només estan per la
llicència, em sembla que he entès, ens preocupa una cosa que
no li he dit abans i vostè ho ha de saber, segur que ho sap, és
que en el segon pis de l'escola actual que tenen no hi ha escala
d'emergència, pel que es veu surt a tots els informes i ahir em
deien que li demanàs a veure si tenen previst posar-les ja,
perquè mentre aquí que estigui acabada el nou centre almanco,
per favor, hi posin una escala d'emergència.

L’escola de Sa Pobla. Entenc que també estan per la
llicència, per favor m'ho digui, digui’m si estan per la llicència
o no estan per la llicència, perquè no s'entén que durant dos
anys que tenen el solar i ara ja tenen finalment dotació de
serveis i tot això, que encara no hagi començat l'escola.

Són molts més temes que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí. No m'ha dit què pensen fer amb l'escola de S’Alzinar. He
vist que el Sr. Joan Mas ha donat l'enhorabona per la rapidesa,
encara que jo sàpiga només tenim dues aules presencials tota la
resta són telemàtiques, però tenim un problema de fons, que és
que no tendrem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -sí-, no els tendrem repartits. Per tant, què pensen fer amb el
centre? Li he demanat i no m'ha contestat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Passam el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Gloria
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Sr. conseller, defenderemos en el Pleno
estos presupuestos y las enmiendas que correspondan.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Santiago. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Patricia Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, presidenta. Vull donar les gràcies també a tot
l'equip que l'acompanya, que a la primera intervenció no he fet
aquest esment.

Conseller, no ho sé, s'ha oblidat completament de fer
esment d’aquesta diputada a la seva rèplica i ha contestat
moltes de les preguntes que he fet la Sra. Pons com si... i eren
del Grup Parlamentari Ciutadans.

Miri, li diré que no m'ha contestat el número de... vull saber
la xifra d'inversió que correspon d'aquests pressuposts per
alumnes, si són 4.000 euros per alumne, bé, la xifra aquesta que
no m’ha contestat que li he demanat.

Quant a les places que sortiran, ho ha detallat però no he
entès, ha dit que volia que al final de la legislatura hi hagués un
8%, que és el que ens marquen les directives europees, però no
he entès si ha dit quin percentatge hi ha actualment
d’interinatge a l’educació de les Illes Balears.

Quant al PIB, bé, jo li he esmentat també que s’ha de fer un
esforç per arribar a aquest 5% del PIB i no esperar 8 anys, com
ha conveniat aquesta llei educativa.

I estic d’acord que el model de finançament autonòmic és
injust per a les nostres illes i que evidentment doncs aquesta
manca de finançament té una correlació després a la seva
destinació de pressuposts d'educació.

No sé si..., ah, sí, en els termes de l'IBISEC, jo li havia tret
que a cada inversió real realment només hi ha els 26 milions. I
li havia fet una pregunta quant als projectes o la inversió que es
farà en climatització, i si serà bioclimatització, com es fa o està
pressupostat a altres comunitats autònomes, i m’agradaria que
així fos en aquestes illes també.

Quant a les aules digitals que havia estat jo que li havia
demanat, no compartesc amb vostè que no sigui una de les
prioritats, crec que és una desigualtat real que existeix
actualment a les escoles, en els centres educatius, i s'ha de fer
molta feina i molta inversió en la digitalització dels centres
educatius i la formació dels docents i dels equips directius, i
personal dels centres, per tenir aquests coneixements i estar a
l'alçada, i que tots els nins i nines de les nostres illes tenguin els
mateixos drets, en aquest sentit.

I crec que no em deix res més. Gràcies, conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Torn ara del portaveu de MÉS
per Mallorca, el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, gràcies conseller, gràcies a l'equip.
Seguirem amb el debat en el Ple, per ara ho deixarem aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Joan Mas. Es el turno ahora del portavoz del
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Jorge
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias por sus respuestas,
Sr. Consejero. Nosotros también seguiremos en el debate, como
usted bien sabe, atentamente, todo el trascurso y desarrollo de
la aprobación de estos presupuestos.

Permítame que le diga que usted me ha respondido diciendo
que no vivimos en la realidad, cuando le hemos comentado lo
que serían para nosotros unos pilares básicos de la política
educativa en un Gobierno de VOX, y ha hecho referencia
específicamente al tema del catalán, preguntándose o a ver por
qué la gente no habla el porcentaje que ustedes querrían en la
calle, el catalán.

Yo, permítame que le responda a usted y a todos los
partidos del consenso catalanista, la gente en la calle lo que
pasa es que habla lo que le da la gana, es una cuestión de
libertad; entonces, ustedes, porque tienen esta herramienta, lo
imponen en el sistema educativo. Se trata de una contraposición
de dos sistemas muy claros: uno, el sistema de la imposición
del catalán, el de la prohibición de escolarizar en castellano o
español; y el otro sistema, el que defendemos nosotros, el
sistema de la libertad, de poder elegir libremente las dos
lenguas, es un sistema bilingüe.

Y ustedes lo confunden también o intentan manipular, con
lo que también ha dicho usted de que tengan las competencias
en las dos lenguas oficiales, por supuesto, y nosotros también,
queremos que tengan las competencias en las dos lenguas
oficiales, pero para eso es muy complicado que tengan
competencia correcta gramaticalmente en español, si el español
solo tiene la asignatura de lengua castellana y poquito más, es
muy complicado, no engañan a nadie con los datos que ustedes
proponen, que intentan siempre igualar las pruebas de lengua
castellana con la lengua catalana, cuando las de lengua
castellana son infinitamente más fáciles que las de lengua
catalana.

Entonces, nosotros, en un sistema de libre elección de
lengua, sí que garantizaríamos la competencia de las dos,
porque siempre se podría aprender las dos, que, desde luego,
una no sería el catalán, si no sería el mallorquín, el menorquín,
el ibicenco y formenterense.

Dicho esto, evidentemente el reflejo de sus políticas en
estos presupuestos no son socialdemócratas como también ha
dicho usted, esto dista mucho de una socialdemocracia, en un
gobierno socialdemócrata no se permitiría un sistema educativo
donde se prohibiera la escolarización y que la lengua vehicular
fuera la oficial del Estado, también. Entonces, eso es
impensable, ustedes están más cerca de... o podrían inventar un
nuevo concepto que sería la socialdemocracia bolivariana, eso
sí que les distingue un poco más, pero, aparte de eso, Sr.
March, no nos engaña nadie. Muchas gracias, señora
presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, no en faré ús. Només donar les gràcies
al conseller i al seu equip i ja ens veurem amb les esmenes
presentades. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. No en faré ús, Sr. Conseller, gràcies per
les respostes donades i agrair a tot l'equip el treball fet i
encoratjar-lo a continuar en la mateixa línia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per últim, té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres tampoc no en farem
ús, simplement agrair la presència aquí de tot l'equip,
l'exposició que ha fet el conseller i dir que treballarem per
aconseguir que, mitjançant les esmenes, sigui aquest pressupost
encara millor del que és abans de començar la seva tramitació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per començar la contrarèplica
donam la paraula al conseller d'Educació i Formació
Professional, Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Bé, no hi ha la Sra. Durán, però
diré que els pressuposts no són imprudents, ni són ficticis, ni
són tramposos, ho dic simplement perquè quedi clar que
realment aquí no fem trampes i que nosaltres els pressuposts
s'executen d'acord amb el que aproven, malgrat de vegades les
dificultats que hi pugui haver.

En el tema d’Inca, no insistiré en aquesta qüestió, podria dir
moltes coses però m'hagués agradat que quan durant 20 anys el
PP va governar Inca hagués pogut planificar la creació
d'equipaments per fer possible una política de creació de places
millors, i a finals d'enguany o a principis de l'any que ve, el
projecte es trametrà a l'Ajuntament d'Inca perquè el liciti i es
pugui començar a construir l’any que ve.

El tema del CEIP de Capdepera, evidentment el que feim
nosaltres, li he dit, li he dit ara li contestaré, li he dit que els
pressuposts no són ni imprudents ni ficticis ni tramposos, però,
bé, és igual.

I això de Capdepera, que vostè m'ha plantejat en aquests
moments ara es fa un estudi realment del centre, juntament amb
l'Ajuntament de Capdepera, i evidentment que la col·laboració
amb l'ajuntament és total i absoluta, i quan tenguem l'informe
ja decidirem exactament les coses que fem, que sempre es
faran, lògicament, en benefici de l'Ajuntament.

Vostè em demana, i li donaré unes dades ràpides, quant a
l'oferta d'FP, és a dir, en el  20-21 hi ha 3.478 places. De grau
mitjà, del 2015 al 2021 s’han incrementat, hi ha més 1.504. De
grau superior, del 2015 al 2021 hi ha 2.506 places, i matriculats
actualment n'hi ha 19.760 places d’alumnes matriculats. Les
famílies són les clàssiques, comerç, informàtica, sanitàries,
sociosanitària, de fusta i construcció, ja la construcció vull dir
que ha estat una família que estava realment sota mínims, per
no dir que estava a punt de desaparèixer, i en aquests moments
hi ha estudiants que fan FP grau mitjà superior, hem creat una
família d'interiorisme dins aquesta família de construcció, i això
és important perquè ho hem fet amb la Fundació Laboral de la
Construcció, hi ha empresaris i sindicats, perquè era una
necessitat real de tenir gent qualificada i gent que pogués...,
però sobretot les petites i mitjanes empreses, perquè les grans
empreses no és un problema. I estam molt satisfets de com va
aquesta qüestió. 

Evidentment posam altres famílies: ciberseguretat,
intel·ligència artificial, Big Data, etc., que són famílies
emergents i que ens han d'ajudar a dur a terme aquesta
transformació econòmica.

Jo no entraré, Sr. Jorge Campos, jo no estic d’acord amb el
seu plantejament, lògicament, no estic d’acord amb el seu
plantejament, aquí no s’obliga ningú i aquí s’aprèn el castellà
i el català, això és una evidència, i les dades així ho diuen i, per
tant, no entraré en aquest debat, perquè a més no hi ha cap
normativa d'immersió lingüística, ni hi ha cap sentència que
vagi en contra de la normativa que tenim al respecte. Però bé,
això és un debat de pressuposts i no és un debat lingüístic.

D'El Pi, ja ens veurem allà on toca, en el Parlament. De
Formentera també ja ens veurem allà. Del PSIB també. I a
MÉS per Mallorca també ens veurem. 

En qualsevol cas jo, Sra. ..., no l'he oblidada, Sra. Guasp. És
evident, m’ha plantejat un parell de qüestions. He intentat
donar-li totes les dades durant tot el procés, a vegades pot ser
que no hagi donat moltes dades, però d'oposicions en aquest
moment, no sé si és a això que es referia, tenim un 28%
d'interins. La idea és que més o manco a finals del 24, puguem
tenir aquest 8% d'interins, que és el que marca la legislació. El
tema del 5%, jo li diré que a mi em pareix bé, però m'agradaria
realment saber com ho faria vostè per tenir més percentatge de
PIB a educació, m'agradaria saber com ho faria amb les
circumstàncies actuals. 

I torn repetir la Llei d'educació, el projecte de llei
d'educació, diu almenys un 5%, almenys, almenys, un 5%, per
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tant diu el que diu. També cal dir i això és important que es
recalqui, que hi ha una memòria econòmica d'aquesta Llei
d'educació, cosa que jo crec que era necessari per donar
credibilitat a un projecte de llei, que planteja polítiques
determinades.

 Nosaltres fem centres educatius nous en el tema de
climatització. Ja els centres nous que tenim els feim una mica
amb aquesta perspectiva. I quant al que em planteja del cost per
alumne, és a dir la inversió per alumne, estam entre 5.800 i
5.000 euros per alumne més o manco. Això és una mica la idea. 

Per tant, tenint en compte les intervencions que hi ha hagut,
agraesc de bell nou totes les intervencions, crec que és
important -diguem- en temes d'educació tenir el màxim
consens, fins i tot a mi m’agradaria saber en quines coses s’està
d'acord i en quines coses no s’està d’acord. Jo crec que això és
el debat de fons d’un pressupost, però crec que cadascú ha
pogut entrar a plantejar una mica quin era el seu projecte
educatiu. Jo crec que són uns pressuposts d'educació
beneficiosos per a l'educació, beneficiosos per a l'alumne i jo
crec que són uns pressuposts que van millorant, tant la part
quantitativa, com qualitativa, com d'equitat del sistema educatiu
de les Illes Balears. 

En qualsevol cas, l'educació és una feina permanent i
creiem que i ho torn repetir, crec que per millorar l'educació
sempre val la pena tenir un màxim consens de tothom, perquè,
en definitiva, és l'única forma d'evitar conflictes i inestabilitats
que sempre han anat en contra de l'educació. 

Moltes gràcies i ja ens veurem en els plenaris, a comissions
i a negociacions, etc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair,
com no pot ser d'una altra manera, la presència del conseller
d'Educació i Formació Professional i dels seus acompanyants.

 Fem un recés de deu minuts per airejar la sala.
Començarem l'altra comissió més o menys cap a les 12.50.
Aixecam aquesta sessió.

Gràcies.
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