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EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona sessió, aquesta presidència ha convocat
la Diputació Permanent en compliment del que disposen els
articles 65, 66 i 67 del Reglament i del que preveu l’article 45.4
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atesa la
sol·licitud que és objecte de l’ordre del dia de la convocatòria
d’aquesta sessió. 

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria
urgent de sessions extraordinàries de la Comissió
d’Educació, Universitat i Recerca, sol·licitada per 12
diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 13645/20, per tal de debatre
les compareixences següents:

- Compareixença RGE núm. 9089/20, presentada per tres
diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici del curs escolar 20-21.

- Compareixença RGE núm. 9088/20, presentada per tres
diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de funcionament dels centres d’educació infantil
i escoletes.

A continuació, passam al punt únic de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria urgent de
sessions extraordinàries de la Comissió d’Educació, Universitat
i Recerca, sol·licitada per tots els diputats i diputades adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit 13645/20, per
tal de debatre les següents compareixences: per una banda, la
número 9089/20, presentada per tres diputats adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 20-21, i
per una altra banda, la compareixença 9088/20, presentada
també per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsions de funcionament dels centres d’educació
infantil i escoletes. 

Per tant, ara, per fer el debat, intervendrà en primer lloc el
Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Com vostè ha dit, des del Grup
Parlamentari Popular vàrem demanar dues compareixences del
conseller d’Educació amb data de 4 de juny, una
compareixença que volia anticipar-se i preveure com seria el
proper curs escolar 2020-21, i una altra en relació al
funcionament dels centres d’educació infantil i escoletes, que
també preocupen molt les famílies de Balears. Quan va acabar
el període parlamentari vàrem demanar que es poguessin
substanciar dins del període extraordinari del mes de juliol i,
vist que finalitza aquest període extraordinari i que no s’han
substanciat, vàrem instar mitjançant un escrit la urgència
d’aquestes sol·licituds.

L’altre dia a la Junta de Portaveus ja se’ns va comentar per
part del president que estaven admeses a tràmit i pendent de
data, cosa la qual agraïm a la Mesa i a la Cambra en general i,
no obstant, el que sí que demanam és que aquest tràmit, aquesta
data, es posi l’abans possible, tenint en compte que el curs

parlamentari comença dia 10, ben igual que el curs escolar que
comença dia 10 de setembre. 

També comentar que seria interessant que, tenint en compte
que són compareixences en comissió on es genera un debat
interactiu de preguntes i respostes, per tenir més detall de totes
aquelles aportacions que ens pugui fer el conseller,
sol·licitaríem que fossin debats diferents o sessions diferents
per poder tenir una informació detallada, tranquil·la, i un debat
assossegat amb el conseller d’Educació i no un debat massa
confús o massa apressat a una única jornada.

En tot cas, sí seria interessant que fossin l’abans possible i
ens sotmetrem evidentment a l’horari que es vulgui posar.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. Ara hem de començar el debat sobre
l’acord d’una convocatòria urgent per realitzar sessions
extraordinàries de la Comissió d’Educació, com hem fet abans.
Primer han d’intervenir els grups parlamentaris que es vulguin
manifestar a favor, després els que es vulguin manifestar en
contra, i els que vulguin només fixar posicions parlen al final.

Per tant, grups parlamentaris que vulguin manifestar un
criteri positiu?

Per tant, en aquest cas començam pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sr. Presidente. Cualquier comparecencia es buena,
buena y necesaria, efectivamente en esta pues es a lo mejor el
tema de la urgencia pues no es tan urgente, porque estamos a
cuatro días del inicio, de sesiones normales, pero bueno,
votaremos a favor de esta propuesta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX, té la
paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, Sr. Presidente. Contrariamente a lo manifestado
por el representante del Grupo Ciudadanos nosotros sí que
creemos que es urgente y más después de la gestión que está
llevando a cabo la conselleria de Educación: durante este
verano hemos visto cómo se está lavando las manos, está
echando balones fuera, y está dejando la planificación,
básicamente, a cada centro escolar, por tanto, yo creo que sí
que es importante, sí que es necesario, que comparezca el
consejero para explicarnos qué es lo que está haciendo y,
bueno, pues cuáles son sus planes para este curso escolar. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202013645
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009089
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009088
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies...

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Ah, perdón, y me sumo a la petición del Partido Popular de
que tal vez sería conveniente que fuese en sesiones diferentes.
Y, si es posible, antes de que empiece el curso escolar.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també dissentim del que ha
dit el Sr. Benalal, creiem que és urgentíssim, és a dir, crec que
a mesura que hem anat avançant les setmanes s’ha anat
produint una gran alarma per part del professorat, detectant la
manca de previsió de moltíssims aspectes de cara a l’inici de
curs, i per part de les famílies per l’absoluta falta de certeses
sobre com afrontar aquest retorn a les aules.

Per tant, creiem que és fonamental i urgentíssima aquesta
compareixença i creiem que el format adequat és en comissió,
perquè, tal com deia la Sra. Riera, és el format adient per poder
tenir un debat el més profund i el més detallat possible.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells, crec que no hi ha cap altre grup que en
principi manifesti un sentit positiu, per tant, ara correspon als
grups que vulguin manifestar-se en contra de la proposta. 

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidente. Yo, para justificar la intención de voto,
quiero poner el contexto, y el contexto es que aquí se solicita
sesión extraordinaria de una comisión, cuando falta nada para
que haya un período ordinario, con “nada” me refiero a días. Es
más, previsiblemente vamos a aprobar una comparecencia
también del conseller en cuestión que será en breve, con lo
cual, simplemente por orden del día y cronología el período
que se solicita es extraordinario, no lo acabamos de ver, con lo
cual por eso mismo votamos que no, contexto actual en cuanto
a la fecha, por eso mismo.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Com deia el company
diputat de Podemos, no es tracta de votar en contra de la
compareixença del conseller, que entenem que sí que s’ha de
produir, el tema és quan i on. Entenem que evidentment hi ha
d’haver, en primer terme, una compareixença en el Ple, entre
d’altres coses perquè és l’òrgan màxim de representació, tot i
que evidentment també estam d’acord que també amb una
compareixença mitjançant una comissió es dona una dinàmica
que permet poder entrar més en el detall en referència a la
gestió, en aquest cas, de la Conselleria d’Educació.

Amb la qual cosa, votarem que no a aquesta proposta, crec
que després en ve una que és una compareixença davant del Ple
que, com deia abans, és la primera que s’ha de produir entenent
que és l’òrgan màxim de representació i, també de les
comissions evidentment, una vegada instaurat el període
ordinari que és ja mateix, com bé saben vostès.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi no sé
si es volen pronunciar-se ara, més tard...?

Ah, d’acord, idò primer parlarà el Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, president. Bé, des del Grup Parlamentari
Socialista consideram que les compareixences del conseller
s’han de fer sempre que sigui necessari, pot ser que siguin
necessàries ara tot d’una, però també tornem aquí, el que
debatem no és que vengui el conseller -que nosaltres hi estem
a favor, que el conseller vengui a donar explicació-, sinó quan. 

Per part del Partit Popular es demana una comissió per tenir
informació detallada i nosaltres consideram que l’inici de curs
és imminent, és d’aquí a deu dies, d’aquí a dotze dies, per tant,
consideram que el conseller ha de venir una vegada hagi
començat el curs per donar informació detallada d’aquest
començament de curs, com ha estat el començament de curs i
tenir la màxima informació, per tant, estem a favor que vengui
el conseller a comparèixer en comissió però, el quan seria una
vegada comença el període ordinari a partir del dia 10 de
setembre, en què ja ha començat el curs i ja tenim informació
concreta i exhaustiva i detallada, que és el que demanava el
Partir Popular.

Per tant, votarem en contra de la proposta que sigui en
període extraordinari. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, idò ara abans de l’opinió del Grup Parlamentari El
Pi correspon -si volen- fer ús de la paraula en torn de rèplica o
contrarèplica els grups que ja han manifestat el seu criteri. 
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LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sr. President, per donar-nos el torn de rèplica.
Nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular, estam prou
decebuts que l’altre dia a la Junta de Portaveus es votàs a favor
de la compareixença del conseller d’Educació, on vaig al·legar,
a més, aquesta urgència que el curs escolar havia de començar
i que vengués en comissió a donar explicació detallada de com
havia de ser aquest, ja que les famílies, els professors, els pares,
tothom, estava prou angoixat per no tenir notícies clares.

Ens sembla molt trist que aquells que parlen de
transparència democràtica després, a l’hora de la veritat, es
pleguin a la por d’un conseller, el conseller March, que està
espantat de venir en comissió a donar resposta a aquelles
respostes concretes que li fa l’oposició. A què té por el
conseller, a què tenen por els grups que donen suport al
govern? Si és a les preguntes de l’oposició o és a les seves
pròpies respostes, que, segurament no disposa perquè no ha
preparat aquest curs escolar ni aquest curs parlamentari. 

Nosaltres acceptarem que es faci la compareixença quan
sigui, sí els he de dir que aquest grup parlamentari no retirarà
cap compareixença del conseller d’Educació, i que si hem de
demanar compareixences cada setmana, demanarem
compareixences cada setmana perquè ens aclareixi tots aquells
dubtes que ara, avui, es neguen que el conseller vengui a aclarir
a la ciutadania de Balears.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Riera. Si qualque altre grup parlamentari,
abans que es pronunciï El Pi, vol intervenir en el debat...?

Primer ho ha demanat el Sr. Casanova, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Bé, jo el que volia dir és que la Sra. Riera crec que està
equivocada, o no escolta o no vol escoltar, perquè li diem que
comparèixer sí, comparèixer totes les vegades que faci falta, i
comparèixer sempre, per tant, no negam la compareixença,
negam el quan, no el com ni on. Perquè, de fet, després hi ha
una sol·licitud de compareixença en plenari, el plenari és allà
on..., el màxim òrgan de representació de la ciutadania, per
tant, el conseller ni té por ni s’amaga, el conseller dona
explicacions a la ciutadania allà on toca.

El que nosaltres consideram... que vostè demana,
informació exhaustiva, sí!, quan?, quan comenci el curs per
veure com ha anat, com ha funcionat, què ha faltat, què no. Per
tant, explicacions, totes, amb el com i el quan, és amb el que
discrepem.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula la Sra. Ribas, de VOX. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente, manifestar que yo
considero que los parlamentos, también los parlamentos
autonómicos, que son elegidos democráticamente por los
ciudadanos, deben ser soberanos y no estar plegados a los
deseos del gobierno autonómico de turno.

Aquí se ve claramente y se evidencia cómo, ustedes, en
Junta de Portavoces, han votado a favor de algo y, después de
hablar con el Gobierno balear, después de haber sido conocido
por el Gobierno balear, resulta que han cambiado de opinión y
ahora dicen que no, que ya no venga. Bueno, no sabemos qué
tiene que ocultar el Sr. March o no sabemos, más bien, si es
que realmente no sabe qué tiene que contarnos, visto el nulo o
escaso trabajo que ha estado haciendo durante este verano para
planificar la vuelta al curso escolar y dejando en manos de los
centros escolares esta planificación, en vez de coordinar de una
forma eficiente esta vuelta al colegio en estas condiciones.

Por tanto, lamentamos profundamente este cambio de
criterio. Simplemente manifestar esto. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Bé, jo simplement vull comentar i
dissentir del parer que han expressat els portaveus dels grups
que donen suport al Govern, o que formen part del Govern,
perquè s’han referit al quan i a l’on, i quant al quan és
absolutament indiferent, és a dir, perquè estant en període
extraordinari tant es pot convocar un ple com una comissió
dilluns mateix! Per tant, és absolutament indiferent, per al quan
és indiferent que es produeixi a un òrgan o a un altre.

A mi el que sí que em preocupa és que els portaveus dels
grups que són al Govern diguin que: escolti!, per quatre dies
que falten perquè siguem en període ordinari... Escoltin, jo no
sé si vostès saben que el curs comença el dia 1 de setembre, les
classes comencen el dia 10, però el curs comença el dia 1, i en
aquests moments ja s’han detectat unes grans mancances de
planificació que exigiria -amb la màxima urgència, per tant, si
cal en període extraordinari, en període extraordinari- que
aquest parlament pugui contrastar amb el conseller quina és la
situació a l’inici del curs.

I aquí vaig a l’on, el lloc adequat per fer aquesta tasca és
una comissió, perquè 13 diputats especialistes en educació
faran una feina molt més profitosa amb el conseller... Perquè
jo, la veritat, no puc entendre l’argument que el Ple és el màxim
òrgan de representació..., perquè aquí no parlam de cap
representació!, aquí parlam de fer feina, de treballar! És a dir,
per què necessitem 59 diputats si al final només intervenen els
portaveus i han de ser, per anar bé, diputats especialistes en
matèria d’educació? Jo, sincerament, crec que no té cap sentit
i, per tant, crec que els arguments que han esgrimits els grups
que formen part del Govern no tenen cap consistència.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. El Sr. López també havia demanat la
paraula, d’Unidas Podemos.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Sí, gracias presidente. Y aclarar unas cuestiones, Idoia, esto
no se votó en Junta de Portavoces, yo, bueno, y otros miembros
también estábamos en Junta de Portavoces, lo podrá aclarar el
presidente, se informó..., porque lo que se habla aquí, de lo que
se está hablando, es habilitar un período extraordinario que
corresponde a esta Diputación Permanente, no a Junta de
Portavoces, con lo cual, la Mesa informó, no se votó, lo que sí
se votó fue traer las sesiones que se ha votado anterior y la que
se va a votar ahora de comparecencia en pleno. Lo digo, el
presidente podrá dar una mejor explicación pero no se votó,
esto, es un sic, da igual, sólo era aclarar esa cuestión. 

Tema del Partido Popular, que ha comentado que
presentarán las comparecencias semana tras semana, es que
creo que hemos sido claro..., bueno, yo al menos voy a hablar
por la parte de mi grupo, hemos sido claros, en lo que no
vemos justificación es en la parte extraordinaria, la
comparecencia. No creo que haya problema cuando la Mesa lo
tenga encima de la mesa, pero es que lo que no vemos es la
parte extraordinaria. Y esto sí que quería comentar a Castells,
el calendario en sí de la semana que viene, seguramente todos
lo conocen, pero más o menos está como muy acotado,
entonces, si hablamos de un período tan pequeñito para acabar
la sesión extraordinaria..., lo de “no corresponde ese
argumentario”, hombre, cada grupo tiene su argumentario y
cada grupo lo ve como lo ve, nosotros creemos que habilitar
una sesión extraordinaria cuando falta nada para que ya sea
septiembre no es... 

Es más, si afinamos más, y aquí sí que coincidiría con el
grupo del Partido Socialista, se tendrá más información cuando
ya, como has comentado, haya pasado el día 1, que antes. Es
más, antes, previsiblemente, lo digo porque falta la siguiente
Diputación Permanente, ya comparecerá en pleno, que eso sí
que es el órgano máximo, el conseller en cuestión, con lo cual,
por tema de calendarización, lo vemos así. No estamos
diciendo ni estamos discrepando en que un conseller tenga que
comparecer, ¡faltaría más!, siempre hemos apoyado estas
cuestiones. No, no, de lo que se habla es de la temporalidad, si
habilitamos un período extraordinario para el Parlament
justamente sólo por una franja tan pequeña de tiempo y
nosotros no lo vemos, creemos que no está justificado.

Y esa es la intención de voto que hemos dicho, porque
debatíamos eso, no si comparecía o no, que eso es cuestión de
la Mesa en si, cuando lo tenga que debatir.

Muchas gracias presidente.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. López, i ara sí, correspon al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, perquè fixi la seva
posició, té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, nosaltres
no sé si som molt ingenus o molt pràctics, entenem que
efectivament el conseller ha de comparèixer, el següent punt de
l’ordre del dia d’aquesta Diputació Permanent serà la votació
en Ple. Jo crec que és important, o pensam que és important,
que comparegui també en comissió en aquesta petició que ha
fet el Partit Popular d’interactivitat, però pensam que no és el
moment. Primer, perquè el conseller en aquests moments el que
ha de fer és fer feina, és posar el curs en marxa; el que ha de fer
és testar i sabre com va aquest edifici escolar en els diferents
centres educatius de la nostra comunitat autònoma, i per venir
a dir: això no ho sé, això ho he de mirar, ho comprovarem en
una setmana, pensam que no és el moment.

Pensam que, a més a més, no és el moment de fer política
d’aquest tipus i, això sí, una vegada comenci el curs, l’hem
d’interrogar fins que no li quedi alè per explicar tot allò que
faci durant el present curs, però hem de deixar que el curs
comenci i arranqui.

I si compareix en Ple, pel moment ens donam per
conformats. Votam en contra? No. Votam a favor? Tampoc.
Ens hi abstenim, perquè pensam que tot té el seu temps i en
aquests moments bombardejar el conseller amb preguntes que
ningú no pot explicar, perquè no sabem si d’aquí una setmana
serem al pla C, al pla D o al pla F, perquè pot ser ben bé que
ens passem de pla i que tornem estar absolutament tots
confinats o selectivament confinats, Déu no ho vulgui!, o la
societat o aquest virus no ho vulgui, no ho sé, pensam que no
és el moment.

Ho torn repetir, no sé si el conseller té por o no, no sé si
nosaltres som ingenus o pràctics, però, en qualsevol cas,
pensam que ha de comparèixer, sí, però que el curs arranqui,
que en aquests moments pensam que totes les energies han
d’anar destinades que comenci aquest curs escolar. Per tant,
nosaltres ens hi abstendrem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Idò ara procedim, una vegada acabat el
debat, a la votació.

Vots a favor que hi hagi una convocatòria urgent de sessió
extraordinària de la Comissió d’Educació per a les dues
compareixences del conseller d’Educació, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, la votació dona un resultat de 8 vots a favor, 9 vots
en contra i 1 abstenció.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni’m, Sr. President, voldria saber per què ha fet una
votació conjunta de dues sessions diferents, de temàtiques
diferents.

EL SR. PRESIDENT:

Perquè és una única proposta de convocatòria urgent de
sessions extraordinàries que duia la petició del paper que vàrem
discutir l’altre dia, que sí que..., la conclusió de l’altre dia era
que s’havien de produir les compareixences urgents, però són
dos escrits i la votació és única, no són dues iniciatives, és una
única iniciativa de sessions extraordinàries de convocatòria
urgent. Això és tal com ho hem de gestionar en aquests
moments, no són dues coses separades.

Ara, sense haver-hi més assumptes a tractar, aixecam la
sessió número dos.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria urgent de sessions extraordinàries de la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 13645/20, per tal de debatre les compareixences següents:  - Compareixença RGE núm. 9089/20, presentada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 20-21.  - Compareixença RGE núm. 9088/20, presentada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de funcionament dels centres d’educació infantil i escoletes.

