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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera sessió de la Diputació Permanent
d’avui, que s’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 de
sessió plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats
i diputades adscrits al Grup Parlamentari Socialista
mitjançant l’escrit RGE núm. 13672/20 amb l’ordre del dia
següent: punt únic, compareixença urgent del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca per tal d’informar sobre
les previsions de cara a l’inici del pròxim curs 20-21 dins la
pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE núm. 13647/20, del
Grup Parlamentari Socialista).

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia, que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats i diputades
adscrits al Grup Parlamentari Socialista mitjançant l’escrit RGE
núm. 13672/20 amb l’ordre del dia següent: punt únic,
compareixença urgent del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca per tal d’informar sobre les previsions de cara a l’inici
del pròxim curs 20-21 dins la pandèmia de la COVID-19.

Correspon, en primer lloc, iniciar el debat la intervenció del
grup proposant, el Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. El Grup Parlamentari Socialista
ha presentat aquesta sol·licitud perquè consideram -aquí sí que
ho consideram- que durant tot el mes de juliol s’ha treballat per
part de la conselleria i de centres educatius en preparar uns
plans de contingència en els quals hi havia diferents escenaris,
l’escenari A, el B i el C, que es posarien en marxa en funció de
la situació sanitària del moment.

Ara, ahir, abans d’ahir, en funció de la situació sanitària,
s’ha optat perquè es posàs en marxa l’escenari B, i ahir
concretament es van reunir tots els consellers d’Educació a
Madrid i van acordar tota una sèrie de mesures per com
funcionarà el curs escolar davant la situació en aquest moment. 

Per tant nosaltres consideram, i és el que intentava explicar
abans, que el conseller ha de venir a explicar com serà l’inici
en funció d’aquest escenari concret. Ara ja tenim un escenari
concret, que és el B, que a partir d’aquest moment els centres
estan posant en marxa conjuntament amb la conselleria, i per
tant necessitam que vengui, que expliqui exactament com es
posarà en marxa; quins acords es van prendre ahir a Madrid,
que es va prendre tota una sèrie de mesures per dur a terme a
tots els nivells i a totes les zones educatives, i per tant, repetint
el que dèiem en el debat anterior, aquí seria una visió més de
caràcter genèric, que sí que s’ha de fer amb caràcter urgent
abans que comenci el curs presencial amb alumnes, i després,
una vegada tinguem xifres i dades i casos concrets, que torni
venir i comparegui en comissió per explicar com ha anat aquest

inici de curs, com ha estat la incorporació a centres, com estan
en cada moment. 

Per tant són dos plantejament diferents; un és el de caràcter
genèric, que és el que demanem ara, per explicar la concreció
de l’escenari B que s’ha fet, donada la situació sanitària que
tenim en aquests moments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. 

Ara corresponen començar el debat. En primer lloc, aquells
grups parlamentaris que es manifestin a favor de la proposta...
Per tant, començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Popular
estam a favor que comparegui el conseller d’Educació en Ple,
igual que estam a favor que comparegui qualsevol conseller i
la presidenta. Pensam que es sa i és necessària en democràcia,
tant si ho demana un grup a l’oposició com si ho demana el
mateix conseller o els grups que li donen suport, i en aquest
cas, en matèria educativa, consideram que és urgent, ben igual
que consideram que és urgent que comparegui en comissió.
Eren dos formats diferents; ho dic per les paraules del Sr.
Casanova, que deia que ara s’ha de fer una compareixença
genèrica en ple i després com ha anat el curs en comissió. No,
perdonin, els que han demanat la sessió de la comissió ha estat
el Grup Parlamentari Popular, i sap per què l’hem demanada,
no pel que diu el Sr. Casanova, de com ha anat; com ha anat ja
ho demanarem, ara demanam en comissió com ha d’anar aquest
curs. Vull dir que són compareixences diferents i totes dues
necessàries i urgents, i per això deia que la votarem a favor.

Que no hi hagi una comissió urgent específica però sí un
ple, que és més protocol·lari, més rígid, més format discurs, fa
la sensació claríssima que és la intenció, com deia a l’anterior
diputació, de boicotejar la funció de control de l’oposició,
anteposant aquesta compareixença en ple, que a més varen
demanar vostès el mateix dilluns d’aquesta setmana, dilluns
passat, a les 9 del matí, una estona abans de la Junta de
Portaveus, que es varen assabentar que hi anaven les nostres
compareixences en comissió.

Els he de dir que és evident que si no han acceptat aquella
compareixença i sí aquesta és perquè el conseller no té
respostes. Sí que ens hem de centrar, o s’ha de centrar la
conselleria, estaria bé, en el fet que comenci el curs, com deia
la Sra. Pons, però de qualsevol manera, amb les respostes
adequades que angoixen la gent, aquesta gent que representam
tots els grups parlamentaris que som en aquesta cambra, i si el
conseller no ha comparegut o no compareixerà en aquesta
comissió evidentment és perquè no sap explicar aquelles
preguntes i donar resposta a allò que demana la gent.
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Nosaltres acceptam que vengui el conseller a Ple, només
faltaria. Farem les nostres intervencions i farem les nostres
preguntes, però no deixarà de ser un debat autocomplaent que
segurament faran coincidir amb el debat de la Sra. Armengol
per tapar la intervenció d’un amb l’altra i de no donar més que
discursos i cap resposta a les peticions de la gent, d’aquella
gent que, com deia, representam tots nosaltres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Bueno, parece, por las palabras que
acabo de escuchar, como si las comparecencias en pleno de
poco sirviesen; todo lo contrario, nosotros estamos
completamente a favor de esta comparecencia en pleno, además
lo vemos muy oportuno; va a ser inicio de curso, la situación es
muy diferente a cada año, con lo cual en esta situación tan
específica lo vemos muy necesario y justifica esa urgencia de
que comparezca en conseller en pleno, y además no creemos
que las comparecencias en pleno sean paripés, todo lo
contrario, creemos que es ahí, y también en las comisiones pero
sobre todo también ahí, donde se puede reflejar la opinión de
cada grupo que representa la sociedad de Baleares.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López. Té la paraula el Sr. Benalal, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Votaremos a favor, obviamente. Es
una petición de comparecencia que mi grupo también presentó
pero que la Mesa no admitió a trámite por problemas de forma,
cosa que evidentemente pues estamos más que de acuerdo con
esta comparecencia.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. En la línia de la intervenció
a l’anterior diputació permanent nosaltres entenem que en
primer lloc correspon al Ple del Parlament de les Illes Balears
aquesta compareixença, entenent que és l’òrgan màxim de
representació i que per tant a partir d’aquí, després una vegada
hagi comparegut, després ja que comparegui les vegades que
sigui necessari a les comissions, evidentment, que per a això es
muntaren.

Deia abans la Sra. Riera que pareix que el conseller tengui
por de venir. Bé, estam parlant de dimarts que ve, en principi,
no és així? És a dir, no sé si seria possible fer-lo venir demà o
passat demà o dilluns, però és que estam parlant, crec, de
dimarts que ve, per tant en un període de temps que entenem
que és immediat, a més per allò que és el Parlament de les Illes
Balears, que moltes coses és però, ràpid, no ho sol ser. Per tant
parlam d’una compareixença que serà bastant immediata en
aquest sentit, i on evidentment hi podrà haver intervencions de
tots els grups polítics. Per tant jo no crec que el Sr. March
tengui por de venir a comparèixer, o almanco que tengui por ni
de vostès, ni de nosaltres; de la situació és una altra cosa,
perquè si no en té ens convé llevar-lo, ens convé llevar-lo
perquè vol dir que no és humà i per tant no ho farà bé, perquè
així mateix parlam d’una realitat que és immensament
complexa, immensament complexa i difícil, i difícil, de
començar, perquè entre altres coses parlam a dia d’avui d’una
situació que per ventura d’aquí a una setmana haurà canviat
radicalment. No ho sabem i esperem que no, tocarem fusta,
esperem que no, però no ho sabem.

Per tant en això haurem d’anar fent, i especialment tenint en
compte els recursos que té la comunitat autònoma, que té els
que té. Que n’hauria de tenir més?, sí. Que hauríem de poder -i
ja serem a temps de parlar-ne- poder posar molts més lectius a
disposició del sistema educatiu?, sí, i moltíssimes coses més,
no?, però també tenim una realitat que és la que tenim a dia
d’avui.

Per tant, a partir d’aquí, parlem-ne, facem un debat serè.
Crec que la nostra ciutadania a dia d’avui el que menys
necessita és que fomentem la crispació, que ja és suficient la
que hi ha al carrer i es palpa, i especialment que siguem
capaços de, a partir d’aquesta realitat, poder posar solucions i
propostes damunt la taula.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Simplemente voy a ratificar mi
posición manifestada en la sesión anterior de esta diputación
permanente, dado que la huida al pleno del Sr. March evidencia
su miedo a enfrentarse a las preguntas de los diputados de la
Comisión de Educación de este parlamento. 

Las comparecencias en pleno sirven, por supuesto que
sirven, pero son más rígidas en el formato, eso es evidente, y al
final ya sabemos todos la técnica de evadir contestar las
preguntas incómodas que han manifestado en anteriores
comparecencias plenarias otros miembros del Gobierno,
incluso el propio Sr. March, esa técnica de llenar los minutos
con mensajes triunfalistas y demagogos que al final no están
contestando a las preguntas que están haciendo los diputados
de la oposición.
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Por tanto lamentamos enormemente que ustedes hayan
cambiado este criterio, insisto que han cambiado el criterio
porque esto es lo que dan a entender votando que se puedan
habilitar sesiones extraordinarias de la Comisión de Educación,
para luego decir que no, que no comparezca el Sr. Martí
March; no tiene mucho sentido. Por tanto lamento, pero en
cualquier caso votaré a favor, evidentemente, de que
comparezca en el pleno porque, bueno, nos tendremos que
conformar con al menos poderle escuchar, si es que tiene a bien
explicar cuál es ese plan que va a hacer para la educación, en
caso de que sea antes de que se inicie el curso escolar pero
mucho me temo que será después, y por tanto ya pues será a
misa dicha, nos enteraremos de lo que ha pasado cuando ya lo
sabremos todo por la prensa, como viene siendo habitual
también en sus comparecencias.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, nosaltres
votarem a favor d’aquesta compareixença, i tal sols volem
afegir una cosa. Sra. Riera, jo li anuncii que quan vostè torni a
demanar aquesta compareixença i el curs hagi començat votaré
que sí, i no només votarem que sí, sinó que, si vol, presentam
la petició conjuntament, i si no nosaltres ja demanarem
peticions de compareixença del conseller Martí March. No vull
saber com ha anat, vull saber com va una vegada arrancat.
Vostè diu “no per saber com anirà sinó com ha anat”; jo no vull
saber com ha anat, perquè és que d’aquí a quinze dies el curs és
com va i acaba d’arrancar; llavors ho voldré saber. El que passa
és que allò que no vull saber són futuribles. Com ho ha
organitzat, que ho expliqui en el Ple, ho explicarà en el Ple i
nosaltres ho voldrem saber. Ara bé, una vegada arranqui
podrem entrar en aquest detall interactiu en què vostè vol
entrar; per què?, perquè llavors sabrem i haurem detectat quins
són els problemes que tenim en els diferents centres educatius.
Ara és fer futuribles que El Pi no vol fer.

Per tant nosaltres deim que sí a aquesta compareixença en
Ple, i per suposat direm que sí a la compareixença en comissió
per entrar en el detall, que som els especialistes, com bé ha dit
el Sr. Castells, les vegades que faci falta, però hem de deixar
que el curs arranqui. Respirem i vegem com va. Que estam
preocupats?, més que ningú, o almanco com la resta, això està
clar.

Així, per tant, nosaltres votarem que sí a la compareixença
en Ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Castells, pel Grup
Parlamentari Mixt.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Té en compte que jo no he demanat
torn a favor, eh?

EL SR. PRESIDENT:

No, no. Sí, ja, però com que tots els grups prèviament s’han
manifestat a favor no tendrà lloc un espai de rèplica i
contrarèplica; per tant només falta per pronunciar-se el Grup
Parlamentari Mixt en torn de fixació de posicions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perfecte, moltes gràcies, Sr. President. Bé, la posició del
meu grup respecte d’aquesta..., sobre aquesta... sol·licitud de
convocatòria ve motivada pel fet que nosaltres creiem que
aquesta sol·licitud té dues motivacions.

La primera, justificar el rebuig de l’anterior proposada pel
Partit Popular que, com ja he dit, em semblava molt més
adequada pels objectius i per les necessitats que crec que hi ha
en aquests moments, perquè -i amb això m’adreçaré
directament a la Sra. Pons- una compareixença no és un acte
parlamentari en què un conseller ve a instruir els membres dels
grups parlamentaris, perquè sincerament, Sra. Pons, jo ja estic
instruït sobre quina és la situació; jo el que necessito és aquesta
compareixença...

(Se sent de fons la Sra. Pons i Salom de manera
inintel·ligible)

Escolti..., perdó... Jo el que necessito i crec que els meus
electors volen aquesta compareixença per jo poder traslladar al
conseller el que jo ja sé, perquè suposo que vostè, com faig jo
i com fan els altres portaveus, s’ha reunit amb els representants
dels pares i les mares, s’ha reunit amb els representants del
professorat, i per tant sabem quina és la situació, veiem que pel
motiu que sigui, que pot ser que sigui justificat i per això cal un
debat amb el Govern, no s’estan prenent les decisions que calia,
i per tant és necessari que els grups, que som la interfície entre
la ciutadania i el Govern, dialoguem amb el Govern i li fem
arribar el nostre parer sobre el que està passant i quines són les
solucions adequades per adoptar.

Per tant, primera motivació, justificar el rebuig de la
compareixença en comissió. Com que nosaltres creiem que la
compareixença adequada és en comissió per tots aquests motius
que li he dit, nosaltres no estem d’acord amb aquesta
justificació. Pot ser legítima, però a nosaltres no ens sembla...
com a mínim no ens sembla elegant.

I la segona motivació, i perdonin que faci un judici
d’intencions, és que nosaltres creiem que aquesta sol·licitud de
compareixença intenta fer -si em permeten l’expressió- una
mena de cacofonia parlamentària mesclant la compareixença de
la presidenta i la compareixença del conseller, quan són dues
aproximacions totalment necessàries en aquest moment i que és
molt important que la ciutadania les rebi d’una forma clarament
diferenciada, perquè una cosa és la situació global econòmica,
sanitària, etc., i una altra és un problema que en les properes
setmanes adquirirà una importància social fonamental, que és
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l’inici de curs, i l’exemple d’aquesta cacofonia el vam tenir
aquest dimecres, que hi va haver una roda de premsa, primer
del conseller i després de la presidenta, i la ciutadania no es va
témer de res, perquè es van mesclar..., els posaré un exemple:
la gent va pensar que a les escoles només podria haver-hi grups
de deu persones, perquè la presidenta a la segona roda de
premsa havia dit les mesures que suposo que avui s’han
publicat al butlletí oficial, que només podia haver-hi grups de
deu persones. És a dir, una confusió de la qual la víctima acaba
essent la ciutadania.

Per tant, com que no estem d’acord ni amb la primera
motivació ni amb la segona motivació, i no volem participar
d’aquesta estratègia que, com ja he dit, pot ser molt legítima
però a nosaltres no ens sembla que sigui l’adequada ni la
correcta des del punt de vista parlamentari, com que no volem
participar-hi ens abstindrem en aquesta votació.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per tant s’ha acabat el debat. Passam
a la votació de la proposta de si hi ha acord per convocar de
manera..., a una sessió plenària extraordinària la compareixença
urgent del conseller d’Educació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant el resultat de la votació són 17 vots a favor, cap en
contra i 1 abstenció.

Per tant, amb aquesta votació queda conclosa la sessió
d’aquesta diputació permanent.

I jo, simplement, abans de finalitzar les diputacions
permanents els vull informar que avui farem una convocatòria
de Ple per al proper dia 1 de setembre a les 10 del matí per
substanciar la compareixença del document RGE núm.
13672/20, la compareixença del conseller d’Educació davant
plenari.

Posteriorment dia 2 hi haurà Mesa i Junta de Portaveus, i és
probable que la compareixença de la presidenta de la comunitat
autònoma es pugui produir el proper dia 8, però encara no està
tancada aquesta compareixença, però els vaig saber que estam
treballant en aquesta línia. 

Per tant torn dir que avui sortirà una convocatòria d’un ple
per a dia 1 de setembre a les 10 del matí per substanciar la
compareixença del conseller d’Educació. El proper dimecres
fem Mesa i Junta de Portaveus, i esper tenir tancada la
compareixença de la presidenta probablement per a dia 8.

I per tant, perquè tots vostès ho sàpiguen i es puguin
organitzar, i sense haver-hi més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.

Les sessions es faran com es feien les darreres, és a dir, els
59 diputats amb la mascareta, amb les distàncies que puguem
mantenir, i amb les limitacions de premsa i de públic que vàrem
establir. Segons hem consultat... -si m’escolta- hem consultat
les autoritats en aquest cas sanitàries i ens han dit que ho
podíem fer d’aquesta manera.
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