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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam el Ple
d’avui.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

Senyors diputats i diputades, permeti’m afegir un petit
detall, fa un parell de dies va morir Andreu Crespí, qui va ser
vicepresident segon d’aquesta cambra i portaveu del Grup
Parlamentari Socialista i, si els sembla bé, farem un minut de
silenci.

(Pausa)

I.1) Pregunta RGE núm. 8558/20, presentada per la
di putada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a publicitat institucional a
la premsa local. 

Ara sí, començam amb les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple , la primera pregunta és la RGE
núm. 8558/20, relativa a publicitat institucional a la premsa
local, que formula la diputada Patricia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra. Consellera,
el Govern solia contractar publicitat institucional als mitjans
de la premsa local, però aquest mes de maig, per algun motiu
que desconeixem, ho ha deixat de fer. Ens interessa saber per
què el Govern ha deixat de contractar dita publicitat
institucional a la premsa local.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li he
de dir que, fins i tot des del principi de la declaració de l’estat
d’alarma, el Govern, malgrat totes les dificultats, ha seguit
contractant sobretot informació que ha estat més necessària
que mai per llançar cap als mitjans de comunicació o llançar
cap als ciutadans a través dels mitjans de comunicació, també
amb la premsa local, i és cert que durant uns dies de maig això
s’ha vist interromput perquè teníem pendent la resolució d’un
recurs que s’havia posat en contra de l’adjudicació del
contracte que havíem fet enguany, i el tribunal de contractació
havia suspès terminis, però just ara en el mes de maig s’ha
aixecat; s’ha donat la raó, per cert, a la Direcció General de
Comunicació en aquest, diguem, contenciós o recurs que
s’havia posat per part d’una empresa en contra de l’adjudicació

del contracte i, com dic, s’ha reprès, ara ja, amb total
normalitat.

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sra.
Diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Consellera. De fet, ens alegra que ens doni
aquesta informació perquè, és clar, la premsa local de les Illes
Balears té un gran valor, ofereix informació des de la
proximitat i , a més, moltes d’aquestes publicacions són en
llengua catalana, la llengua pròpia d’aquest país, tal com
reconeix l’Estatut d’Autonomia.

El teixit de la premsa local està format per moltes petites
empreses i també per grups de voluntaris que han de fer front
a nombroses despeses: lloguer dels locals, sous dels
treballadors, col·laboradors, etc., amb pocs recursos
econòmics.

L’espai del voluntariat és una de les característiques
d’aquest tipus de premsa.

Creiem que és fonamental que el Govern es replantegi, i
estic contenta del que vostè m’acaba d’explicar, aquesta
qüestió, ja que la premsa local participa amb la creació d’una
identitat de comunitat que fomenta la cohesió social i, molt
important, serveix d’esperó perquè els  governs locals facin
rendiment de comptes davant la ciutadania, a qui serveixen.

Per tant, Sra. Costa, estic contenta que es reprenguin
aquestes contractacions a favor de la premsa local.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera de
Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Font,
coincideix plenament amb vostè de la importància de la
premsa local, de la seva proximitat, de la gran labor que fan en
tots els casos, però en aquest encara més, des de la declaració
de l’estat d’alarma, per la contínua informació que hem hagut
de donar als ciutadans i, a més, la informació que cercam en
els mateixos ciutadans a través dels mitjans de comunicació,
i és cert que la premsa local en això fa una labor
importantíssima.

També vull aclarir que no és que s’hagi produït, diguem,
una interrupció en la inserció d’aquesta publicitat en premsa
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local, només durant uns dies de maig, com he dit, provocat
perquè hem tengut, diguem, aquest problema amb el tribunal,
no amb el tribunal, sinó amb un recurs que s’havia posat en
contra de l’adjudicació del contracte de compra d’espais. El
tribunal de contractació havia suspès durant setmanes de
l’estat d’alarma amb els terminis suspesos, però a la fi es va
reactivar, diguem, aquest procés.

Finalment, s’ha donat la raó al Govern quant a l’adjudicació
que s’havia fet del contracte de compra d’espais publicitaris i,
per tant, hem reprès, ara ja amb normalitat, aquesta inserció de
publicitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 8570/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació de
l’esport balear. 

Segona pregunta, RGE núm. 8570/20, relativa a reactivació
de l’esport balear, que formula el diputat Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, com pensa
dur a terme la reactivació de l’esport balear? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom, gràcies, president. Ho pensam dur com
ho exercim en aquest moment, amb seguretat, acomplint totes
les normes que a través del Ministeri de Sanitat s’estableixen
per fer-ho de forma progressiva, però també de forma sòlida.
També influint en aquesta presa de decisions, com no pot ser
d’una altra manera, i ho fem a través de les reunions que té...
aquesta influència la fem a través de les reunions que té la
consellera de Salut amb el ministre de Salut, i també de les
reunions setmanals que es fan des de la Direcció General
d’Esports amb el Consejo Superior de Deportes, en què, per
exemple, es va aconseguir que en fase 1 els esportistes
federats poguessin sortir dels seus municipis per poder
practicar l’esport determinat.

S’escolta el sector, ens reunim setmanalment amb les
federacions per escoltar el que ens demanen, per elevar-ho a

Madrid, per practicar-ho aquí; per exemple, les resolucions de
suspensió han estat pactades amb aquestes. S’ha convocat la
Junta Directiva de l’Assemblea de l’Esport, hi ha una
assemblea prevista el mes de juny per a continuar,
precisament, amb l’escalada.

I reactivar de forma ràpida i segura, dins el nostre àmbit de
competència, tot el referit a l’esport d’alta tecnificació, el
d’alt nivell, el de tecnificació , el professional, el d’alt
rendiment en aquest moment ja ha incorporat més de quaranta
esportistes a aquest sector altament qualificat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, miri,
igual que altres activitats o professions, l’esport s’ha vist
afectat, evidentment, per la COVID-19. Els nostres esportistes
han demostrat un comportament exemplar durant tot el
confinament, varen aturar tota la seva programació esportiva,
tots els seus entrenaments i jo crec que han estat un exemple
de civisme i de responsabilitat. I tot això, consellera, malgrat
vostès.

I li dic això, perquè el que ens arriba de la seva gestió no
és gaire positiu, es varen torbar un mes a tenir la primera
reunió des que va començar la pandèmia. Vostès han
mantengut un contacte quasi nul amb la xarxa esportiva de les
Illes Balears, han anat a remolc del CSD, és a dir, del Sr.
Sánchez; és a dir, Sra. Consellera, a remolc del caos.

Els agents esportius de les Illes Balears no han tengut ni el
seu suport ni el del seu director general, trametre el BOE no
és de gran ajuda, especialment quan el BOE un dia diu una cosa
i un altre dia en diu una altra. Textualment, aquests col·lectius
diuen: “Han estado ausentes, siempre hemos sabido las
cosas por el periódico antes que por la dirección general.”

El que s’espera d’un dirigent polític, Sra. Consellera,
especialment en aquestes circumstàncies, és proximitat,
projectes i idees, i a vostès aquestes tres coses els han faltat.

Però ara, Sra. Consellera, també li dic que és l’hora de
proposar als nostres esportistes un pla de desescalada seriós
i rigorós, un pla que, com va dir un dels esportistes més
importants del món, no per tenir una nova normalitat, sinó per
tenir la normalitat que teníem abans.

Sra. Consellera, som plenament conscient que avui vostè
publica un BOIB sobre aquest tema, però això no és un pla de
desescalada, és un pla d’ajudes que ja estaven previstes. Som
plenament conscient que vostè, això de l’esport, Sra.
Consellera, no li agrada molt, ja li he dit altres vegades que no
li agrada molt, però també li he dit que en el món de l’esport
no hi ha ni polítiques d’esquerres ni polítiques de dretes. Per
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això li oferesc la col·laboració del Grup Popular en aquesta
matèria, en matèria esportiva, per fer un pacte o per fer un pla
de desescalada que torni a la normalitat l’esport balear.

I li deman que no faci com la Sra. Consellera de Salut o
com la Sra. Armengol, o com vostè mateixa en matèria
d’Afers Socials, i es deixa ajudar, perquè l’estiu a l’esport
balear és de gran importància per a les nostres illes. Jo li
deman que, per favor, no decebin un altre col·lectiu una vegada
més, no s’ho mereixen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Coincidim amb vostè que l’esport
balear ha estat un esport exemplar i, a més, no només s’ha
portat molt cívicament, sinó que ha estat molt solidari, per
tant, des d’aquí el nostre suport a aquesta solidaritat.

No coincidesc amb vostè amb aquesta anàlisi que fa que no
hem estat propers al sector, a nosaltres ens arriba tot el
contrari, hem estat diàriament en contacte amb les federacions
a través de la Direcció General d’Esports , per WhatsApp,
telefònicament, videconferència; atès que es feia de forma
puntual, individual, es va establir cada setmana una reunió
federativa.

I a vostès els diuen una cosa i a nosaltres ens en diuen una
altra, sap què ens diuen a nosaltres, senyor parlamentari: “Per
favor, no faceu el que varen fer els altres, amb la crisi de l’11-
2015", quan vostè tenia responsabilitat d’esports, que és
eliminar tota l’estructura esportiva, això és el que ens diuen:
per favor, manteniu les subvencions perquè si no nosaltres no
podrem resistir una segona onada d’austeritat. Per això
nosaltres mantenim tota l’estructura, perquè sense estructura
de clubs, federacions i esportistes i sense suport no hi haurà
esport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 8695/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Bal l ester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a utilització dels doblers
dels ajuntaments per part d’altres administracions.

Tercera pregunta, RGE núm. 8695/20, presentada en
substitució de la pregunta RGE núm. 8574/20, relativa a
utilització dels doblers dels ajuntaments per part d’altres
administracions, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras

i Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, president, bon dia diputades i diputats. Bon dia,
consellera d’Hisenda, Sra. Sánchez, sembla que ara el
president Sánchez, després d’haver malgastat els doblers de
tots els ciutadans i després d’haver arruïnat els comptes del
país, vol emprar l’excusa del coronavirus per prendre també
els doblers dels ajuntaments.

Jo li demanaria, consellera, quina valoració fa d’aquesta
possibilitat i si vostè i la presidenta Armengol fan comptes
defensar el patrimoni i l’autonomia dels nostres ajuntaments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores diputats
i diputades. Bon dia, Sra. Sagrera, amb referència a la
reclamació que fan els consells insulars i els ajuntaments
d’emprar els doblers que tenen acumulats en els bancs per la
llei Montoro, per posar-los al servei de la gent per superar la
crisi social i econòmica derivada de la COVID-19, aquest
govern sempre ha estat al costat i ha donat suport als
ajuntaments, així ho hem fet amb dos acords del Consell de
Govern que hem elevat al ministeri, o així ho ha fet la
presidenta a cada Conferència de Presidents i a cada roda de
premsa, i així ho he fet jo mateixa a les reunions que he tengut
amb la ministra d’Hisenda.

S’han de superar les estrictes regles d’estabilitat
pressupostària de la llei Montoro perquè es puguin alliberar
els romanents i es pugui posar al servei de la ciutadania a
l’àmbit d’actuació de cada ajuntament i de cada consell insular,
i això és una competència del ministeri. I crec que és en
aquesta línia amb la qual el Govern d’Espanya negocia amb la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, per la seva
resposta. M’ha agradat sentir per primera vegada, d’un dirigent
socialista, el reconeixement al ministre Montoro per haver
permès als ajuntaments estalviar doblers i ajudar a superar
aquesta crisi, però vostè  no m’ha contestat la pregunta.
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“Montero quiere expropiar el superávit de los
ayuntamientos para que lo usen Sánchez e  Iglesias.
Hacienda plantea que el remanente de los ayuntamientos
se aporte al gran pacto por la reconstrucción”.

Li he demanat una valoració d’aquesta notícia i no m’ha
contestat, i vostè no m’ha contestat perquè el seu govern fa el
mateix: atacar l’autonomia dels ajuntaments i llevar patrimoni
als ajuntaments i als nostres veïnats. Paradoxes de la vida, una
setmana després de les declaracions de la ministra Montero al
Congrés dels Diputats , on deixava clara la possibilitat de
prendre els doblers als ajuntaments per seguir malgastant amb
rendes mínimes vitals i rendes socials els doblers que els
ajuntaments podrien invertir en obra pública per donar feina a
les empreses municipals, vostès, ahir mateix, amb nocturnitat
i  sense debat, aprovaven un decret, que també afecta
l’autonomia municipal, el patrimoni dels nostres veïnats i el
patrimoni dels nostres ajuntaments, l’autonomia municipal de
decidir què volen fer amb el seu sòl; el patrimoni dels nostres
veïnats perquè ara val menys el seu patrimoni que ahir; i els
ingressos dels ajuntaments, perquè ara ja no entraran doblers
per llicències.

Però sàpiga, consellera i presidenta Armengol, que no us
ho permetrem, que ens tendreu davant, que canviarem les
vostres polítiques i que revocarem les vostres normatives.

Gràcies, consellera, i gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la paraula la consellera
d’Hisenda.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Probablement, vostè pensa que treu
un rèdit partidista ara duent notícies sense fonament a aquest
parlament, unes notícies d’Ok Diario, probablement. Si vostè
fos encara batle de l’Ajuntament de Campos, quan era batle de
l’Ajuntament de Campos li hagués agradat emprar els 14
milions de romanent que tenia i que el Sr. Montoro no els
deixava emprar i no els deixava exercir les seves
competències per posar-los al servei de la ciutadania,
probablement, si ara fos batle, faria el mateix que fan ara tots
els batles d’aquesta comunitat autònoma i els presidents dels
consells insulars i la presidenta de la comunitat autònoma, que
és coordinació, cooperació i emprar els recursos de la manera
més efectiva i més eficaç possible per superar la greu situació
que vivim en aquest moment: emprar els recursos de la manera
més eficient i eficaç; superar les regles d’estabilitat
pressupostària per tenir el màxim possible de recursos per
poder superar la crisi econòmica.

I en aquesta línia també s’ha pronunciat la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies amb el suport, també, del
seu partit polític, i en aquesta línia amb la qual fa feina el
Govern de les Illes Balears, amb el pacte de reconstrucció
econòmica, i en aquesta línia continuarem fent feina, com hem

fet des del principi de la pandèmia, en la línia de la
col·laboració, de la coordinació i de fer feina plegats, amb
vostès o amb el seu renou.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 8571/20, presentada per l a
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mecanismes de
conci l i ació establerts per a les famílies amb fills amb
alguna discapacitat.

Quarta pregunta, RGE núm. 8571/20, relativa a
mecanismes de conciliació establerts per a les famílies amb
fills amb alguna discapacitat, que formula la diputada Sra.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Sra. Consellera, considera suficients
els mecanismes de conciliació establerts per a les famílies
que tenen fills amb alguna discapacitat?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Sra. Durán, vostè  ha tractat un dels
temes de la conciliació que és un tema que aquest govern hi
dedica recursos, hi dedica esforços i hi dedica temps, perquè
és una de les necessitats que hem de començar a reactivar, no?

És veritat que molts dels recursos que tenien una altra
funció, però que subsidiàriament han fet aquesta funció  de
conciliació , el sistema educatiu, l’esportiu, el lleure,
l’associacionisme, les activitats extraescolars, es varen
paralitzar i ara s’està reactivant l’economia i hem de reactivar
totes aquestes mesures per poder establir la conciliació.

Sense cap dubte dins aquests espais de conciliació han de
ser presents els nins amb discapacitat i les nines amb
discapacitat, com ha estat sempre en la nostra comunitat
autònoma perquè sempre tots hem apostat per la integració.

Vostè hem fa una pregunta que és de difícil contestació. Jo
li diré que mai no són suficient els recursos per a la integració
i mai no són suficients els recursos per a la conciliació,
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especialment per a menors que tenen una necessitat especial
com són els nins amb alguna discapacitat i un tema tan
complex i tan transversal com és la conciliació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr . President. Sra. Consellera, miri, a les Balears
tenim legislació, tenim la Llei 11/2016, d’igualtat entre
homes i dones; tenim la Llei 8/2018, de suport a les famílies;
tenim una PNL aprovada l’any passat que instava el Govern a
la creació d’un pla autonòmic per a la conciliació laboral,
personal i familiar, però el que no tenim és un govern implicat
en mesures reals per a la conciliació a les nostres illes.
Després de cinc anys del seu govern el balanç és zero. No han
fet res, ni abans ni després de la pandèmia de la COVID. 

Bars, restaurants, comerços, teatres, cinemes, fins i tot
d’aquí a una setmana tendrem la lliga de futbol, però tots els
centres escolars romanen tancats sense donar cap alternativa
per a la conciliació als pares que ja estan començant a fer
feina, els que en tenen, i si parlam de nins i nines amb alguna
discapacitat o necessitat especial, la situació és molt més
complicada, en paraules seves és “dramàtica”; però el més
sagnant és el que el Govern ni tan sols ha elaborat ni elaborat
protocols clars, amb instruccions i amb mesures d’higiene,
restriccions d’horaris o limitacions d’usuaris perquè ens
públics o privats puguin preparar escoles d’estiu tant per a
suport a l’aprenentatge com tallers i activitats de lleure que
ajudin el desenvolupament dels nins i nines, especialment amb
necessitats especials o amb discapacitat, com també a la
conciliació.

Ahir mateix una de les entitats que cada any organitzava
activitats d’estiu ja va informar tots els pares que enguany no
hi ha possibilitat de fer aquestes escoles d’estiu. L’equip fins
ahir mantenia l’esperança per poder oferir aquest tipus de
servei adaptat, però ahir ja els va comunicar que aquest estiu
no hi haurà escola d’estiu.

Una altra de les entitats, molt coneguda per vostès, de les
importants que fan activitats per a nins i nines discapacitats
cada estiu, ahir no sabia res. Han tornat demanar com cada any
els mateixos centres escolars que demanen cada any, tres en
concret, dos a Palma, un a Marratxí. Ahir encara no sabien si
podrien fer ús d’aquests col·legis, no ho sabien, però el més
necessari i el que més demanaven és que no sabien com
podrien obrir, estaven pendents de saber el que deia abans:
instruccions, mesures, protocols... per saber si amb les
condicions que els posen, amb les mesures exigides tenint en
compte les condicions de discapacitat seria viable o no obrir
aquest estiu. Mentrestant van apuntant als pares en llista
d’espera, que demanen més que mai.

Li he de dir que ahir una mare em deia que estava
preocupadíssima perquè el seu fill havia tornat enrere molts

d’anys només en dos mesos de confinament i enguany no
podria incorporar-se a la feina perquè no tenia cap...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera
d’Afers Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Sra. Durán, jo crec que ja la setmana
passada se li va contestar, crec que era al seu grup
parlamentari, tota la feina de coordinació que s’està fent des
d’aquest govern precisament per treballar la conciliació. 

La setmana passada no teníem el protocol, aquesta setmana
ja tenim el protocol i ja es lliurarà a les entitats perquè
sàpiguen com han d’obrir aquests centres.

Es va explicar que des d’Educació no només es deixarien
les escoles de primària, sinó també les escoles de secundària,
els centres de secundària perquè hi hagi precisament més
escoles d’estiu.

Els consells insulars donaran ajudes econòmiques, el
Govern de les Illes Balears donarà ajudes econòmiques. Per
tant, sí que hi haurà escoles d’estiu. Sí que hi haurà escoles
d’estiu...

(Se sent una veu de fons initel·ligible)

... que són..., quan no li agrada el que li contest respon des del
seu escó. Sí que hi haurà escoles d’estiu aquest estiu perquè
són una eina fonamental per a la conciliació de les famílies. 

I en temes de discapacitat, nosaltres mai no hem posat cap
problema. Si hi ha escoles d’estiu hi haurà nins amb
discapacitat en aquestes escoles d’estiu i el que teníem era un
problema l’any passat, que tenim ja la forma de resoldre’l, que
són aquells nins amb discapacitat superior a un 95%. Aquests
nins amb una discapacitat superior al 95% que necessiten un
monitor només per a ells tendran aquest monitor a través del
Govern de les Illes Balears, que era el problema que hem
detectat a través de les entitats del tercer sector de nins i nines
amb discapacitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 
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I.5) Pregunta RGE núm. 8573/20, presentada pel
diputat Antoni Costa i Costa del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment de l’acord marc per al
manteniment de l’ocupaci ó i la protecció del sector
serveis pactat amb els agents socials. 

Cinquena pregunta RGE núm. 8573/20, relativa a
compliment de l’acord marc per al manteniment de l’ocupació
i la protecció del sector serveis pactat amb els agents socials,
que formula el diputat Antoni Costa i  Costa del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Negueruela, el pasado 15 de abril la Sra. Armengol y usted
mismo como máximo impulsor firmaron con los agentes
sociales el Acord per al manteniment de l’ocupació i la
protecció del sector serveis.

Tras hacerse cientos de fotos ustedes anunciaron que el
acuerdo consistía en esencia en que se mantendrían las
condiciones de los ERTE por fuerza mayor durante seis
meses, se mantendrían las bonificaciones del cien por cien de
las cotizaciones sociales para las empresas en los mismos
términos que los ERTE por fuerza mayor.

Pues bien, el 13 de mayo entra en vigor el Real Decreto
Ley 18/2020 y en su artículo 4 viene a disponer que las
empresas que decidan levantar la persiana van a perder parte de
la exoneración del cien por cien de las cotizaciones a la
Seguridad Social y sorprendentemente hay que pagar más
Seguridad Social, han de pagar las empresas más Seguridad
Social por los trabajadores que permanecen en el ERTE que
no por los que salen del ERTE, un auténtico despropósito que
lleva a muchas empresas a mantener la persiana bajada.

Ante este escenario, ¿considera que el Gobierno está
cumpliendo y cumplirá el acuerdo que ustedes firmaron con
los agentes sociales?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Costa, el Gobierno hizo un
acuerdo para trabajar conjuntamente con el Estado y que cada
una de las organizaciones lo trasladase a sus distintas 
organizaciones para pactar con el Estado y al final cada una de
las organizaciones lo trasladó y pactaron un acuerdo de
diálogo social que és el que hace que se refrende el Real
Decreto Ley 18/2020 como usted conoce.

Por tanto, es el Gobierno, los agentes sociales los que han
firmado el Real Decreto Ley 18/2020 y veremos en su
convalidación los apoyos que tiene de todos los grupos, pero
es un acuerdo social entre CEOE, Comisiones Obreras, UGT
y el Gobierno de España.

En todo caso, nosotros ya hemos dicho, y la presidenta del
Gobierno lo dijo el domingo al presidente del Gobierno, que
los ERTE parciales no estaban funcionando en nuestra
comunidad autónoma porque dependemos tanto del exterior
que no se incentiva la apertura con el sistema de
bonificaciones que hay y eso nosotros ya lo hemos dicho
públicamente, ya lo ha dicho la presidenta del Gobierno. 

Por tanto, lo que usted ha dicho nosotros menos mal que
ya lo hemos avanzado y lo hemos dicho, lo hemos empezado
a trabajar, pero gracias por recordarnos algo que ya habíamos
señalado y que ya hemos trasladado.

En todo caso, porque nuestro sector necesita protección
y bonificaciones para abrir y mantener las mismas mientras no
se pueda abrir por esa dependencia exterior que tenemos.
También le sucede a Canarias y a otras comunidades turísticas.

Por tanto, hemos quedado con los agentes sociales para
poder hacer la semana que viene una nueva propuesta a
nuestro... algunos al Gobierno y otros a los agentes sociales
para esa mesa de negociación que está en marcha trasladar la
propuesta.

Por tanto, la semana que viene tendremos una nueva
propuesta ajustada para poder trasladar al Gobierno de España
y negociar con el Gobierno de España y esperemos además
que tenga su apoyo como ya tuvo el otro acuerdo social por
parte del Partido Popular.

En todo caso, sí decir que de momento la aprobación del
Real Decreto Ley 8 y 9/2020 han permitido que ya haya
20.000 ERTE en nuestra comunidad autónoma, que estén
protegidos más de 140.000 trabajadores y el acuerdo al que
usted hacía referencia ya ha permitido proteger a los fijos
discontinuos de nuestra comunidad autónoma, y el Real
Decreto Ley 18/2020 sí que hace una de las partes que estaban
en ese acuerdo sí que la refleja ya, sí que la pactamos
directamente con el Gobierno de España que es la extensión
de la protección por desempleo a los fijos discontinuos hasta
31 de diciembre de 2020, como usted sabe, y eso era uno de
los aspectos clave. 

Faltan las bonificaciones, seguiremos trabajando en ese
sentido y esperamos contar con su apoyo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Negueruela, usted y la Sra. Armengol firmaron con los
agentes sociales un acuerdo que no dependía de ustedes,
dependía de la voluntad del Sr. Sánchez que, por supuesto,
solo..., nada, tuvo un mes para engañar a las empresas de
Baleares con la exoneración del cien por cien de las cuotas a
la Seguridad Social. No tardó ni un mes el Sr. Sánchez en
engañar a las empresas de Baleares.

Por otra parte, se puede constatar, en este caso y en
muchos otros, que ustedes..., se lo voy a decir claramente, la
Sra. Armengol tiene un peso nulo en La Moncloa, cero. Usted,
Sr. Negueruela, tiene un peso nulo en los ministerios. La Sra.
Reyes Maroto no pinta nada entre sus 22 miembros o colegas
del Consejo  de Ministros. Pinta más el Sr. Garzón con sus
barbaridades respecto al sector turístico que la Sra. Maroto. 

Sr. Negueruela, en este asunto y en otros muchos, ha
llegado el momento de plantarse ante el Sr. Sánchez. Ustedes
dicen, bueno, lo pactaremos, sí. No, ha llegado ya el momento
de que se planten ante el Sr. Sánchez, defiendan de una vez los
intereses de los ciudadanos de estas islas y, si no son capaces,
dejen al menos de engañar a los ciudadanos con anuncios y
acuerdos que son simplemente humo.

¡Ah!, y otra cosa muy importante, Sr. Negueruela, pague de
una vez los ERTE a los trabajadores de estas islas que hace
meses que no están cobrando.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el Sr. Conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Costa, a usted sí que no le pega
ese tono, la nulidad no le pega a usted de esa forma, a lo mejor
al que tiene a la izquierda sí, pero a usted desde luego no le
pega ese tono que está empleando usted. 

El que paga les prestaciones es el SEPE, no es el Gobierno
de Baleares, el SEPE está pagando, ha hecho un esfuerzo
enorme por pagar, ha hecho un esfuerzo cambiando una
normativa que ustedes no hicieron y desde luego ahora los
trabajadores están protegidos gracias a los cambios que se han
hecho por el Gobierno de España.

Seguiremos insistiendo, seguiremos trabajando y le
recuerdo que no es el presidente del Gobierno el que hace el
real decreto ley, es un acuerdo social CEOE, Comisiones,
UGT y nosotros...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta, RGE núm. 8564/20, presentada pel
diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a model turístic per
a les Illes Balears. 

Sisena pregunta, RGE núm. 8564/20, relativa a model
turístic per a les Illes Balears, que formula el diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputades i diputats, bon dia. Sr.
Conseller de Turisme, quin és el model turístic per a les Illes
Balears que impulsarà el Govern una vegada superada la crisi
sanitària provocada per la COVID-19?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Pérez-Ribas, por su
tono en las preguntas, por el planteamiento que han hecho, por
las propuestas que han trasladado al Gobierno para poder
trabajar conjuntamente. La verdad es que se agradece ese tono
constructivo y poder trabajar con un grupo en positivo aunque
esté en la oposición frente a otros tonos y a otros
posicionamientos que desde luego no guardan relación con la
situación de crisis en la que nos encontramos. Así que
agradecer su tono y el planteamiento de sus propuestas que
desde luego ayudarán a mejorar el pacto social para la
reconstrucción de nuestras islas.

El Gobierno ahora está trabajando más que en recuperar el
turismo una vez superada la crisis sanitaria en ver cómo lo
recuperamos durante esta crisis  sanitaria, porque seguimos
teniendo una crisis sanitaria, aunque vayamos desescalando
seguiremos estando en una situación que todavía no se da por
superada. Por tanto, estamos trabajando en esta línea para
poder recuperar la actividad turística ya durante esta crisis
sanitaria con seguridad, con garantías y desde luego a partir ya
claramente del 1 de julio de 2020, como señaló el presidente
del Gobierno, se había hecho un trabajo conjunto con el
sector, había habido muchas reuniones aquí, desde nuestras
islas, con los principales agentes, se le había trasladado a la
ministra Maroto la necesidad de dar un mensaje de seguridad
y que se abriese lo antes posible, se ha fijado el 1 de julio,
bien acogido por el sector. Se ha quitado la cuarentena, era un
medida imprescindible. Y nosotros ahora trabajamos
conjuntamente con todos ellos, con los principales
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operadores turísticos, con las distintas federaciones, en
reuniones prácticamente no semanales, casi diarias, con todos
ellos para poder hacer esa operación de recuperación del
sector a partir del 1 de julio y ver las posibilidades que
tenemos para poder abrir  con total seguridad y con total
garantía.

Será, por supuesto, un modelo de calidad, un modelo que
es por el que han apostado los hoteleros de nuestras islas, las
empresas de nuestras islas, el conjunto del sector turístico de
nuestras islas y desde luego también con unas determinadas
garantías que ya el Gobierno había comenzado a hacer con el
decreto ley contra determinado tipo de turismo de excesos,
que ahora está superado por la crisis sanitaria. Por tanto,
mantendremos la apuesta por la calidad, mantendremos esa
apuesta por ese tipo de turismo familiar que incluso también
el decreto ley aprobado por el Govern impulsa y ayuda en ese
sentido a potenciar y a estimular el turismo familiar.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, llevamos décadas hablando de modelo
turístico, un modelo turístico que según sus socios es la
fuente de todos los males de nuestra sociedad. 

Sr. Conseller, la industria turística nos ha traído
prosperidad y riqueza y arrastra de una manera transversal pues
riqueza para todo el resto de la actividad productiva, y si no,
que se lo digan al campo, a la pesca y a las otras industrias
pequeñas en estos días. 

A corto plazo no se trata de cambiar el modelo sino de
reactivarlo y de salvar empleos y para cuando se controle
sanitariamente la pandemia entonces sí que tendremos por
delante el reto de definir entre todos el modelo turístico que
se ajuste a la realidad de nuestras islas. 

La buena noticia es que el planteamiento del modelo
turístico de después de la COVID depende de todos nosotros.
La mala noticia es que tenemos y padecemos un presidente
Sánchez y unos ministros que ningunean y castigan a nuestro
sector turístico y que tenemos una presidenta que no tiene
ningún peso en el Gobierno Sánchez.

Los expertos nos dicen que programas de colaboración
público-privada tendrán ahora más valor que nunca, y como
saben ese es nuestro planteamiento de modelo turístico, pero
lamentablemente estamos viendo que las decisiones que toma
el Govern en estos días mediante decretos ley de medidas
urgentes no son el resultado de mesas de trabajo sino que son
el resultado de negociaciones y cesiones a sus socios
nacionalistas y populistas, y en muchos casos ni son urgentes
ni refuerzan el modelo turístico para reactivar la economía ni
proponen medidas para atraer turismo de calidad.

Sr. Conseller, ¿tanto cuesta tomar decisiones tras escuchar
a los expertos y consensuar puntos con los agentes sociales y
con las fuerzas políticas?, ¿es así como pretenden redactar el
plan de reactivación?, ¿es así como pretenden definir el
próximo modelo turístico? Porque el modelo turístico debe
dejar de ser la excusa de todos los males y pasar a ser,
siguiendo las recomendaciones de Europa, una herramienta de
futuro y de prosperidad.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Me sorprenden las últimas
afirmaciones que ha hecho, el sector turístico ha apoyado las
medidas que ha hecho el Govern, ha apoyado los cambios
normativos que se han realizado, se han recogido aspectos que
habían reclamado como el tema de elevar la edad de los
menores, que había propuesto El Pi, que está hoy presente, y
que se acogió y se ha incluido de forma favorable. Se han
hecho determinadas modificaciones que pretenden mejorar la
calidad de nuestros establecimientos turísticos, también
solicitado y también pactado. Por tanto, no sé a qué hace usted
referencia en ese sentido.

Se está trabajando en colaboración público-privada cada
semana. No ha escuchado una crítica del sector al Govern en
ese sentido, ¿por qué?, porque estamos trabajando y, si
estamos trabajando, cuando finalice ese trabajo ya nos
criticará o no, pero de momento todo lo que ha dicho usted ya
lo estamos...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 8696/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a accions del
Govern davant la di scri minació de Balears en el
repartiment del fons de rescat autonòmic. 

Setena pregunta, RGE núm. 8696/20, en substitució de la
RGE núm. 8562/20, relativa a accions del Govern davant la
discriminació de Balears en el repartiment del fons de rescat
autonòmic, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. A una
recent compareixença la consellera d’Hisenda del Govern de
les Illes Balears parlava d’un forat com a mínim ja de 800
milions d’euros en els comptes autonòmics com a
conseqüència de la COVID-19.

El Govern de l’Estat anuncia fons de rescat de
compensacions a les comunitats autònomes, uns fons dotats
en principi en uns 16.000 milions d’euros. Sabem recentment
que els criteris de repartiment d’aquests fons, concretament
d’un fons de 10.000 milions d’euros per al rescat en matèria
sanitària, provocaran que les Illes Balears rebin
aproximadament un 1,5%, és a dir, 150 milions d’euros, molt
per sota del que ens correspondria com a comunitat autònoma. 

I ens pareix que això és inacceptable, un tractament injust.
Una vegada més les Illes Balears queden a la cua en les
dotacions i en les ajudes econòmiques del Govern d’Espanya
i pensam que el Govern de les Illes Balears ha d’actuar amb
contundència, ha de respondre d’una manera dràstica, d’una
manera forta, d’una manera radical contra aquesta injustícia i
maltractament que pateixen les Illes Balears.

Per tant li demanam, quina reacció pensen tenir des del
Govern de les Illes Balears davant d’aquesta discriminació
claríssima a la nostra terra?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluc Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per la seva
pregunta. Primer de tot, recordar que durant tot aquest temps
de l’estat d’alarma una de les peticions més fortes que ha fet
el Govern de les Illes Balears, òbviament amb altres
comunitats autònomes, era precisament que hi havia d’haver un
fons no reemborsable per a les comunitats autònomes.
Aquesta era la primera reivindicació, que no bastava
simplement avançar el sistema de finançament autonòmic o
avançar en la possibilitat d’endeutar-nos més, perquè això al
final anava contra els nostres propis interessos. Per tant s’ha
aconseguit efectivament que hi hagi un fons no reemborsable
de 16.000 milions d’euros, que és en aquest moment del que
disposa l’Estat, i les reivindicacions del Govern de les Illes
Balears han estat clares i contundents, tant a la Conferència de
Presidents davant el president del Govern d’Espanya, com
davant la ministra d’Hisenda. 

El plantejament és, primer de tot, 16.000 milions d’euros
no basten; segona qüestió, el repartiment, encara que siguin
10.000 per a sanitat i 5.000 per baixada d’ingressos, no va bé
a les Illes Balears, perquè nosaltres tenim una afectació més
alta quant a la baixada d’ingressos que quant a la despesa
sanitària, i els criteris han d’anar molt més lligats al tema de
població. Això són les reivindicacions que hem plantejat el

Govern de les Illes Balears i que la ministra d’Hisenda està
estudiant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, com sap
perfectament vostè, les Illes Balears històricament són la
comunitat que més recursos ha aportat a l’Estat; som els que
hem fet un esforç fiscal més gran; som de les comunitats que
històricament pitjor finançades han estat, tenim un dèficit
molt important en matèria de salut com a conseqüència d’una
mala transferència en aquesta qüestió econòmicament parlant;
som la comunitat segurament més afectada, i vostè ho ha dit,
som la comunitat més afectada per la COVID-19 a nivell
econòmic, i evidentment és inacceptable que al final el
Govern de l’Estat ens tracti com els darrers a l’hora de repartir
aquests fons extraordinaris.

Per tant, més enllà de la seva posició, que coneixíem i que
sabíem que seria així, volem que vagin més enllà, i fins i tot li
demanam si vostès es plantegen, en el cas que el repartiment
continuï amb aquests criteris, establir..., fer les reclamacions
judicials, fer els plets, interposar els plets corresponents per
intentar defensar davant la justícia una igualtat de tracte per a
les Illes Balears, que ben merescut ho tenim. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. Òbviament estic
totalment d’acord amb el plantejament de l’infrafinançament
històric de les Illes Balears. Ara no parlam del sistema de
finançament autonòmic; vostè sap que la postura en això és
molt clara. Tampoc no parlam de les regles de despesa, que ja
hem reclamat a la ministra que ha d’amollar no només les
comunitats autònomes sinó també els ajuntaments i consells
insulars de què abans es parlava a una altra pregunta; que no
estam d’acord amb el 0,2% de dèficit en el pressupost de l’any
2020 i que el (...) de dèficit se’l quedi l’Estat... Per tant tot
això ho compartesc amb vostè i hi estam absolutament
d’acord.

Quant a aquests fons de 16.000 milions d’euros li repetesc
que el nostre posicionament és molt clar. Nosaltres quant al
repartiment dels 10.000 milions d’euros hem dit clarament
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que entenem els paràmetres sanitaris d’ingressos a UCI,
entenem els ingressos... perquè es tracta de fer front a allò que
ha gastat cada comunitat autònoma en termes de COVID, i que
és a això on va dirigit el fons no reemborsable dels 16.000
milions d’euros; entenem aquests criteris. Ara, també entenem
que n’hi hauria d’haver d’altres, per exemple el que s’ha gastat
cada comunitat autònoma en compra de material sanitari; les
PCR, no només les que han donat negatiu sinó totes les que
s’han fet, els positius, perdó, sinó totes les que s’han fet, i la
ministra està entrant en aquest criteri; i sobretot el criteri de
població: dels 16.000, com vostè sap, 1.000 milions d’euros
són per a despesa social, i aquests sí que es reparteixen amb
criteris  de població, que nosaltres hi estam absolutament
d’acord; els altres 5.000 encara no hi ha un criteri de
repartiment. I tots els 16.000 es duran per decret llei al
Congrés de Diputats i ara s’està negociant amb els diferents
grups parlamentaris. 

En tot cas la posició  de les Illes Balears és molt clara.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.8) Pregunta RGE núm. 8572/20, presentada per la
di putada Patricia Guasp i Barrero, del G rup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a resultat de les
negociacions del Govern amb el Govern central per
aconseguir una reactivació econòmica. 

Vuitena pregunta, RGE núm. 8572/20, relativa a resultat de
les negociacions del Govern amb el Govern central per
aconseguir una reactivació econòmica, que formula la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Armengol, Sánchez y su mensaje
de apertura al turismo para el mes de julio llega un mes tarde.
En Portugal, Grecia, Francia, Italia, hace semanas ya que están
trabajando en medidas para reactivar el turismo.

Desde Ciudadanos defendemos desde el principio que el
15 de junio debía ser la fecha elegida para reabrir el turismo
tanto nacional como internacional, al menos el europeo. Pero
Sánchez prefiere dar la espalda a la Unión Europea y a las
recomendaciones de la Comisión Europea imponiendo
cuarentenas de 14 días que no hacen más que lanzar un
mensaje disuasorio tanto a touroperadores como a potenciales
turistas. Viajar desde zonas seguras a destinos seguros, sea
cual sea la nacionalidad del viajero, los famosos corredores
seguros con protocolos bilaterales, debía ponerse en marcha
a partir del 15 de junio. 

Ustedes no pueden negar que el Gobierno Sánchez ha
subestimado al motor, al gran motor económico de nuestras

islas. Sra. Presidenta, ¿cuál es el resultado de las
negociaciones de su govern con el Gobierno central para
reactivar el turismo en Baleares?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta. Com és molt clar des del Govern de les Illes Balears
hem tengut des del principi de la situació d’aquesta pandèmia
lligada a la COVID-19 una posició clara i pactada amb els
agents socials i econòmics d’aquestes illes, i també ho hem
intentat amb els diferents grups parlamentaris. 

Primer de tot vàrem demanar al Govern d’Espanya que era
necessari que ens tancassin ports i aeroports, i per tant fer un
confinament molt alt i molt específic per poder recuperar-nos
més aviat; tenint clar que som unes illes que estan molt
lligades al sector serveis i al sector turístic era important tenir
una bona evolució de la malaltia precisament per poder-nos
presentar com un corredor segur, i a nivell turístic també,
d’una forma molt clara des de les Illes Balears. Aquesta és una
reclamació inicial que vàrem fer i que vàrem aconseguir de la
manera més immediata.

Segona reclamació i molt important des de les Illes
Balears, no anar per la via dels acomiadaments sinó anar per la
via dels treballadors i protecció de les empreses, i així s’ha
aconseguit a l’àmbit espanyol i a l’àmbit d’aquesta comunitat
autònoma, malgrat que hem de seguir lluitant algunes coses
que continuam plantejant des del Govern de les Illes Balears.

Tercera qüestió: quan hem tengut una situació, i això ho
agraïm moltíssim al personal sanitari, una situació controlada
d’aquesta malaltia hem començat a dir claríssimament des del
Govern de les Illes Balears, treballant colze a colze amb
l’empresariat turístic d’aquestes illes, que hem de començar
a obrir turisme nacional i internacional; ho hem de fer de la
forma segura, sens dubte, perquè no podem tenir un rebrot ni
podem tenir una tornada enrere; ara, ho hem de començar a fer
ja d’una forma contundent, i hem proposat, com vostè sap, que
arran de les decisions de la Comissió Europea l’1 de juliol,
com ha plantejat el Govern d’Espanya, es pugui obrir turisme
internacional. Nosaltres hem dit que no, que volem obrir
abans, volem anar a la segona quinzena de juny amb alguna
prova pilot, i també com vostè sap ens vàrem presentar per ser
seu de l’Eurolliga. 

En definitiva, estam fent feina colze a colze amb tothom
per poder fer front a aquesta situació. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, su única solución ha sido un decreto que
no ha sido ni bien acogido por hoteleros, ni promotores, ni
arquitectos; usted lo sabe bien. Es un decreto que no sirve para
estimular la economía ni el sector turístico. Queremos
soluciones ya, queremos financiación ya; necesitamos
urgentemente un plan específico de turismo que usted reclama
a Sánchez pero que no llega. También necesitamos un alivio
fiscal para las empresas y PIME porque no van a poder abrir si
no vienen vuelos a estas islas.

¿Y qué están haciendo para garantizar y asegurar la
conectividad de nuestras islas? Hay que rebajar las tasas
aéreas, hay que reducir el IVA turístico a un 4%, hay que
flexibilizar los ERTE, porque no basta hasta 30 de junio, no,
sino que duren hasta la reactivación de nuestro sector
turístico, porque están en juego las empresas y todos los
comercios del sector turismo.

Insisto, ¿qué ha conseguido usted con las negociaciones de
Sánchez? Usted es muy reivindicativa los domingos en rueda
de prensa y yo se lo agradezco, pero necesitamos respuestas,
y hasta ahora tenemos nada, cero respuestas del Sr. Sánchez a
sus peticiones. Y mire, Canarias ya tiene su comisión
bilateral; queremos y le exigimos desde Ciudadanos que se
plante y exija el mismo trato de Canarias para los ciudadanos
de Baleares. No queremos más ninguneos por el Sr. Sánchez,
porque merman su credibilidad como presidenta de esta
comunidad autónoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, el que vostè
planteja és el que nosaltres hem reivindicat ja al Govern
d’Espanya, clarament: baixada de taxes aèries i portuàries, ho
hem demanat ja nosaltres. El plantejament de la prova pilot
l’hem demanat d’acord amb el món empresarial d’aquesta
comunitat autònoma; el majorista TUI ha dit que la primera
destinació on viatjarà és a la nostra comunitat autònoma. Però
és que, a més, Sra. Guasp, una de les qüestions que vàrem
plantejar fa dues setmanes era que necessitam que el Govern
d’Espanya digui una data per començar a haver-hi turisme; ha
dit 1 de juliol; hem demanat que s’ha de retirar la quarantena,
el Govern d’Espanya ha anunciat que es retira la quarantena
dels 14 dies l’1 de juliol. Estam treballant per reobrir i ho hem
de fer de forma segura, ho hem de fer de forma rigorosa, i no
es preocupi que el Govern reivindica clarament els interessos
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 8569/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a procediment per a la
compra de material sanitari. 

Novena pregunta RGE núm. 8569/20, rectificada amb
l’escrit RGE núm. 8583/20, relativa a procediment per a la
compra de material sanitari que formula el diputat Sr. Jorge
Campos Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, desde hace un mes
los ciudadanos de Baleares nos venimos enterando por la
prensa de cómo va comprando material sanitario de
protección. Respecto a la compra que se hizo a través de la
mediación de un afiliado socialista, ustedes anunciaron una
investigación. ¿Cuál ha sido su resultado?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per tornar
insistir en una qüestió que ja ha estat més que contestada en
aquesta cambra parlamentària. 

El Govern de les Illes Balears no va anunciar cap
investigació sobre cap material defectuós, ni res que tengui a
veure amb això, perquè no hi ha res a investigar.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Dice que no hay nada que investigar cuando tuvieron que
retener 40.000 mascarillas por su dudosa eficacia. Tampoco
dice, se ve que no lo encuentra importante, que se gastaron 6
millones de euros en la compra, con el intermediario
socialista que se lleva un 1,5% de comisión. 

Miren, la semana pasada en El Mundo, “Baleares paga 8,2
millones por material sanitario a empresarios con sociedades
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opacas en Panamá”, tampoco será para investigar. Supongo que
debe de hacerlo aconsejada por sus socios de Podemos, que
son especialistas en sociedades offshore. ¿Qué procedimiento
sigue en la compra? No se sabe.

Mire, Sra. Armengol, usted está sirviendose del estado de
alarma para aplicar su agenda ideológica y subvencionar a los
suyos, fíjese. La semana pasada aprueban un decreto ley, el
número 8, que su servicio de propaganda lo vende como
solución a la crisis económica y prohíbe el alquiler turístico
de unifamiliares, condenando a la ruina a las familias que
sobreviven gracias a ese alquiler. Deroga de facto el Colegio
Oficial de Guías Turísticos, fomentando el intrusismo y
bajando la calidad del servicio. Garantiza subvenciones a
grupos catalanistas. No reduce cargos políticos. 

Pero es que ayer aprueba otro decreto, el número 9, que
modifica el número 8, el que aprobó la semana pasada, para
contentar a sus socios, creando inseguridad jurídica,
ahuyentando aún más a los inversores, perjudicando a la
náutica, a los pequeños propietarios, a los payeses, sí, los
payeses, los que de verdad protegen el medio ambiente con su
esfuerzo y trabajo y que soportan con sus impuestos a los
parásitos del erario público que le aplauden ese decreto.
Porque ustedes, los socialistas, y me lo tendrá que reconocer,
están destruyendo el tejido empresarial y productivo, para
implantar un medio, un modelo colectivizado. 

Mire, este pasado sábado miles de ciudadanos llenaron las
calles de Palma, de Ibiza, de Mahón, pidiendo su dimisión, en
la que ha sido la mayor manifestación en vehículos que se ha
visto jamás en Baleares. Escuche al pueblo, dimita, dé paso a
un gobierno de emergencia formado por técnicos expertos
para superar esta crisis y, cuando la hayamos superado,
convoque elecciones. Sra. Armengol, los ciudadanos no se
merecen un gobierno negligente que les miente y les arruina,
mientras usted concede ayudas a sus colegas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos, aquest govern
es dedica al que s’ha de dedicar, amb responsabilitat i amb
rigor, primer de tot a salvar vides i a protegir la salut dels
ciutadans i ciutadanes, superar una pandèmia a nivell
internacional complicadíssima. I a les Illes Balears, gràcies a
la magnífica responsabilitat de la gent, que no de VOX, gràcies
a la responsabilitat dels ciutadans, dels treballadors públics,
del personal sanitari, hem aconseguit unes bones dades
sanitàries. 

I el Govern, de què s’ha preocupat, Sr. Campos? De
protegir al nostre personal sanitari, hem comprat 420 tones de
material sanitari, 15 milions de mascaretes en aquesta
comunitat autònoma, Sr. Campos. I deixi de mentir, perquè per

moltes vegades que digui una mentida, mai no es farà realitat,
no hi ha hagut ni una mascareta defectuosa comprada pel
Govern de les Illes Balears i fa més d’un mes que això està
comprovat i això està explicat, Sr. Campos.

(Alguns aplaudiments)

I desgraciadament, desgraciadament, no ho poden dir totes
les comunitats autònomes, Sr. Campos, a això,
desgraciadament no ho poden dir totes les comunitats
autònomes. 

Per tant, en què està fent feina el Govern de les Illes
Balears? Feina en temes sanitaris, feina en temes socials,
d’atendre els més vulnerables, d’atendre les posicions de les
persones que més necessiten de l’estat del benestar i dels
serveis públics. 

Estam també atenent la reactivació econòmica de les
nostres illes, consensuant i dialogant amb agents econòmics
i socials, consensuant i dialogant amb consells insulars,
ajuntaments i amb l’Ajuntament de Palma i amb tots els
ajuntaments a través de la FELIB. 

Parlant amb els grups parlamentaris per si volen fer
propostes per sortir d’aquesta situació econòmica complicada,
tirant endavant un pla de reactivació econòmica que té 10
eixos fonamentals, un d’activació immediata de la nostra
economia, apostam per la diversificació, apostam sens dubte
per unes illes sostenibles i ho estam fent des del rigor, des del
compromís amb la ciutadania d’aquesta terra, Sr. Campos. 

I per molt que vostè no ho entengui, aquest govern està al
servei de la ciutadania, al servei de la gent d’aquesta terra i
amb lleialtat al que nosaltres hem defensat sempre, amb rigor,
amb compromís, amb feina i no descansarem fins que puguem
tenir unes Illes Balears com les que la gent es mereixen,
malgrat vostès, Sr. Campos. Dediquin-se a manifestar-se, si
volen, i a comprometre la salut de la ciutadania. Nosaltres ens
dedicarem a mantenir i a protegir la salut dels ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, presidenta.

I.10) Pregunta RGE núm. 8575/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá del Grup
Parlamentari Popular, rel ativa a model econòmic del
Govern. 

Desena pregunta, RGE núm. 8575/20, relativa a model
econòmic del Govern, que formula el Sr. Gabriel Company i
Bauzá del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Company.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, vostès fa uns
dies varen aprovar un decret llei que semblava que anava en una
direcció i ahir n’aprovaren un altre que sembla que va en
direcció contrària i a més a més corregeix el primer. Ha
generat moltíssimes crítiques de tothom, d’hotelers, de
promotors, constructors, la PIME, pagesos, el Col·legi
d’Arquitectes i els ajuntaments i a més a més tots es queixen
que no hi ha hagut cap consens ni un per part seva.

Davant totes aquestes queixes i contradiccions jo li deman:
quin és el seu model per a aquestes Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, fa més de cinc anys
que governam aquesta comunitat autònoma, el model
econòmic que hem defensat ha estat també apreciat per la
ciutadania d’aquestes illes, que ha tornat votar a les eleccions
autonòmiques passades, precisament el mateix govern perquè
continués fent feina en aquesta línia en la nostra comunitat
autònoma. 

És molt evident, es tracta de la diversificació econòmica,
es tracta de l’aposta pel turisme de qualitat, es tracta de
preservar el nostre paisatge, es tracta d’empènyer l’economia
del coneixement i l’economia lligada a la innovació, es tracta
d’empènyer l’economia blava i l’economia circular. En
definitiva, el que hem presentat ara amb el pla de reactivació
econòmica, amb els 10 eixos que li hem compartit a vostès i
esperam les seves propostes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, si analitzam
els decrets lleis, aquí trobam molt amagades les seves
mentides, les seves contradiccions, està amagant despeses,
està faltant a la transparència, no hi ha consens ni hi ha diàleg,
hi ha moltes coses que no tenen res a veure amb el
coronavirus. Això és el que es desprèn dels dos decrets llei
seus.

Li posaré un parell d’exemples, l’ampliació i la reforma
dels hotels, una mesura que estava inclosa a la norma del Partit
Popular de l’any 2012. Sap què deien vostès l’any 2012? “És
una normativa desfasada que du a Balears al model turístic dels
anys 60", s’ha torbat vuit anys a despertar, ara ja li dóna suport.
Per no parlar d’allò que és la simplificació burocràtica i
l’agilitació. Hi ha un tuit seu que és clarificador, diu el seu tuit
textualment “abans les resolucions tardaven 20 mesos”,
“abans” deu ser aquests darrers cinc anys a què feia referència
vostè, que tardaven 20 mesos. Per què és que vostè ha
consentit i ha propiciat aquestes demores, Sra. Armengol, que
és que abans no l’interessava ni la reactivació econòmica, ni
la inversió ni la creació de llocs de feina?

Però hi ha molt més, Sra. Armengol, aprofitant que el
coronavirus passa per Valladolid, l’utilitza d’excusa per
canviar un grapat de lleis, sense consens ni diàleg, a l’estil
Sánchez, cada pic s’assemblen més vostè i Sánchez i fins i tot
m’ha d’explicar què tenen a veure les rotondes de Menorca
amb el coronavirus, per no parlar de les marines seques, que
fa 10 dies vostè les autoritzava i ara les torna enrere. Un
pasito p'alante Francina y un pasito p'atrás. Així no anam,
Sra. Armengol.

I ara el darrer que han fet ha estat aprovar ahir un decret
llei que trepitja el patrimoni dels pagesos i dels petits
propietaris a fora vila. Fa molt de mal a les empreses dels
pobles, clar, vostè se’n riu, perquè se’n riu dels pagesos des de
fa molt de temps, però ells ho estan passant molt malament,
basta surti i ho demani. Per tant, no se n’ha de riure, Sra.
Armengol vostè de la desgràcia que ha ocasionat vostè mateixa
als pagesos i petits propietaris.

Per tant, davant tot això, jo li he de dir que nosaltres des
del Partit Popular no la podem acompanyar en aquest viatge,
un viatge basat en la improvisació i en la incoherència
permanent del seu govern. Li he de demanar que la crisi
sanitària no serveixi d’excusa per governar així com ho està
fent vostè. I acab dient-li, Sra. Armengol, que s’ha d’ocupar del
futur de la gent, que hi ha molts de problemes a les Balears i
que vostè hauria de treballar per resoldre aquest futur i no
hauria de perdre el temps amb altres coses que l’únic que fan
és tot el contrari.

Ara el que necessitam més que mai és activació
econòmica, Sra. Armengol, i vostè va totalment a l’inrevés.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, el Govern és
molt rigorós i compromès amb allò que ha presentat, que és
el Pla de reactivació econòmica, que són deu eixos i que
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inclouen des de l’activació econòmica immediata, que
plantejam en decrets llei, efectivament, com inclouen també
la sostenibilitat ambiental i la necessària protecció del nostre
territori.

Per tant, nosaltres som coherents. Qui no sap cap on va, Sr.
Company, em permetrà, és vostè que no té ni idea de quina
proposta ha de fer per tirar endavant les Illes Balears en aquest
moment de complicacions econòmiques.

Li diré dues coses que ha dit que són falses: primer de tot,
vostè parla de la regla o de la llei Delgado de l’any 2012. Li he
de recordar que aquella llei Delgado promovia augment de
places hoteleres, promovia alçades d’hotels i promovia que un
arquitecte de reconegut prestigi pogués fer el que volgués
sense cap oportunitat que cap institució hi intervingués, el del
dotze.

Al disset, Sr. Company, durant la meva legislatura
presidenta hi ha una modificació d’aquesta llei Delgado, es
tiren enrere aquells paràmetres urbanístics i es planteja un
plantejament d’un 10% d’edificabilitat en qüestions
d’eficiència energètica. Ara, en plena crisi econòmica
s’augmenta al 15%. 

Sí, Sr. Company, perquè davant situacions extraordinàries,
mesures extraordinàries. No té res a veure ni amb creixement
de places hoteleres ni té res a veure amb creixement
d’alçades. 

Quant als pagesos, quins pagesos, Sr. Company, volen
construir dins un APR a les Illes Balears, a Mallorca? De quin
pagès parla vostè? 

El que fa el decret llei aprovat ahir és precisament protegir
tots els pagesos i ramaders de la nostra comunitat autònoma,
protegeixen totes les infraestructures agropecuàries a les
nostres illes i el que prohibeixen és construir en APR dins
l’illa de Mallorca a la zona d’APR.  O no recorda els grans
incendis de Mallorca?, o no recorda les inundacions de
Mallorca?, o troba vostè que hem de construir dins les zones
de risc? Vostè troba això? Nosaltres no ho creim, Sr.
Company.

I quant al consens i al diàleg, li he de dir que el primer
decret llei que ha aprovat aquest govern de les Illes Balears en
termes d’activitat econòmica... -li convé escoltar- té el suport
de CAEB, de PIMEM, de Comissions Obreres, d’UGT i de
tots els consells insulars; el segon decret llei de l’únic agent
social que no té el suport és de CAEB, però sí que el té de
PIMEM, de Comissions i d’UGT, Sr. Company. Aquesta és la
realitat. 

Nosaltres des de l’acord social anam plantejant les
mesures per impulsar l’economia de les nostres illes.
Esperam les seves propostes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Suspenem dos minuts el plenari per
condicionar la sala.

II. Compareixença urgent del conseller d’Educació,
Universitat i  Recerca per informar sobre el procés de
desescalada als centres educatius de les Illes Balears
(escrit RGE núm. 8214/20, del G overn de les Illes
Balears).

Bon dia, senyors i senyores diputades, passam al segon
punt de l’ordre del dia que consisteix en la compareixença
urgent del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per
informar sobre el procés de desescalada als centres educatius
de les Illes Balears, segons l’escrit RGE núm. 8214/20 del
Govern de les Illes Balears.

Per començar el debat, intervenció del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears, Sr.
March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sr. President. Diputats, diputades, públic en general.
Aquesta és la segona compareixença que faig al Ple del
Parlament de les Illes Balears per tal de retre comptes i
sotmetre’m al control parlamentari en relació amb el procés
des del confinament que vàrem tenir fins a aquest procés de
desescalada escolar, que estàvem a la fase 1, ara estam a la
fase 2, i que tenim ja preparada la fase 3 des del punt de vista
escolar cap a aquesta nova normalitat que encara està per
definir.

Permeteu-me que abans d’explicar aquest procés de
desescalada escolar doni el meu condol a totes les famílies,
amics i companys que han perdut una persona estimada, però
també aquí i ara em vull referir a tots els docents que també
han sofert aquesta malaltia i en especial em referesc al Sr.
Josep Roig, mestre, exdirector de l’escola de Sant Joan,
cantaire, una persona compromesa amb el país, amb la terra,
amb la cultura, que ens va deixar fa unes setmanes. El nostre
condol i afecte a tota la seva família, però també a tota la
família educativa que va viure amb ell moments feliços i
moments complicats, però que en definitiva ens ha deixat.

Igualment, ho he fet moltes vegades i ho continuaré fent,
no em cansaré de donar un agraïment sincer i professional a
tota la comunitat educativa per la seva feina a vegades callada
i invisible. Els docents, els equips directius, el personal
d’emissió de serveis, els inspectors, e l personal de neteja,
però sobretot els estudiants i les famílies, des d’infantil fins
a la Universitat, passant per tots els nivells educatius, per
l’esforç, per la seva feina, per la seva capacitat d’adaptació a
una situació no prevista, per la seva paciència i per tots els
moments bons, regulars i dolents que hem pogut passar. 

A la passada compareixença vaig fer una relació exhaustiva
de totes aquelles accions que havíem fet des que vàrem
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suspendre l’activitat educativa presencial que vàrem poder
debatre amb els grups parlamentaris, una relació d’accions que
no repetiré, però sí que m’interessa plantejar com un procés
coherent i lògic des que es va suspendre l’activitat educativa
presencial. 

Vàrem donar les primeres mesures i instruccions del
confinament i què fer durant aquest temps, vàrem donar
instruccions per dur a terme el desenvolupament del curs
escolar; vàrem donar to ta una sèrie de mesures per tal
d’intentar que el curs pogués solucionar alguns problemes
creats, em referesc a mesures sobre targetes menjador,
mesures sobre 0-3, mesures contra l’escletxa digital, mesures
contra la detenció a la diversitat, etc. I també vàrem plantejar
mesures en relació amb l’avaluació final del curs que de
qualque manera eren criteris i instruccions necessaris per
acabar el curs de la forma, entre cometes, més normal
possible, jo diria més pedagògica possible, més equitativa
possible, a un curs no desitjat, un curs realment replantejat de
cap a peus en funció d’aquesta pandèmia que ens va arribar.

Però abans d’exposar les característiques de la desescalada
escolar, volia plantejar unes conclusions i unes reflexions que
em pareixen pertinents sobre aquests temps impossibles,
difícils i complexos del confinament escolar i de l’ensenyança
a distància. 

En primer lloc, l’escola s’ha demostrat que és una
institució presencial fonamental i imprescindible. Crec que és
important dir-ho perquè és evident que la presencialitat ens
dóna unes eines que la distància no ens dóna. L’escola és una
institució bàsica per fer possible no només la igualtat
d’oportunitats i l’equitat educativa sinó també la cohesió
social, i en aquest temps s’ha demostrat més que mai que això
és una eina, és una institució bàsica. I tot i que la digitalització
educativa està per quedar-se, que està per realment fer esforç
en aquest sentit, és evident que el contacte, la interacció
personal i l’acompanyament presencial, la presència del grup,
la mirada, l’escolta activa, el conflicte, etc., són fonamentals
en qualsevol procés educatiu d’ensenyança i aprenentatge.

En qualsevol cas, tenim cap endavant només aquest procés
de (...) escolar sinó sobretot de cara al curs vinent una sèrie de
reptes que només podem dur a terme a través del diàleg, de
l’esforç, dels recursos i del màxim consens educatiu i polític.
I aquesta serà una de les nostres fites bàsiques.

Quin és el procés de desescalada escolar? Nosaltres ja
vàrem dir, i hem dit i vàrem fer comunicats i rodes de premsa
en aquest aspecte, que el curs actual acabarà de forma
telemàtica a tots els nivells educatius i amb les instruccions
d’avaluació que ja havíem establert. 

En segon lloc, els alumnes de Balears de forma general
reprendran l’educació presencial el curs 20-21, d’acord amb
el calendari escolar aprovat i amb el consens de la comunitat
educativa. A partir d’aquí, les mesures que nosaltres plantejam
d’aquesta desescalada escolar s’emmarquen sobre tres eixos
importants. 

En primer lloc, les competències educatives que tenim
com a comunitat autònoma de les Illes Balears i a què mai no
hem renunciat, que sempre hem executat i que sempre
executarem. 

En segon lloc, les conclusions de la darrera conferència
sectorial d’educació amb el ministeri i totes les comunitats
autònomes, una conferència sectorial on es va posar de
manifest una posició comuna, però amb matisos per part de
distintes comunitats autònomes. 

I el tercer eix, el diàleg que hem fet amb les diverses
organitzacions i entitats de la comunitat educativa. Hem fet
dues meses amb sindicats de la pública per aquest procés de
desescalada escolar, hem fet dues meses amb tota la
concertada, hem fet dues meses amb les associacions de pares
i mares i de famílies, hem fet dues meses amb directors i
docents, hem fet dues meses amb la paritària de salut laboral
on hi ha els sindicats i l’administració educativa, hem fet
reunions amb la FELIB i els consells insulars, hem fet
reunions amb escoletes, amb la xarxa complementària, amb la
PIME, etc. 

Hem intentat, per tant, que aquest procés de desescalada
escolar complex s’hagi fet amb la màxima participació
possible. Que el consens total no ha estat possible?, evident,
però sí que vull posar de manifest que aquesta conselleria
d’Educació ha fet totes les reunions possibles per dur a terme
el màxim consens en un tema complicat com és el tema de la
desescalada escolar. 

Fins i tot quan vàrem tenir un protocol del que ha de ser
aquesta desescalada escolar el vàrem enviar a tots els
col·lectius educatius, a tots els col·lectius educatius,
ajuntaments, consells insulars, etc., per tal que fessin
al·legacions a l’esborrany que vàrem presentar del bot a la fase
2. Aquest protocol es va publicar ahir al BOIB i entrarà avui en
aplicació. 

Aquest protocol, on hi ha una sèrie d’annexos importants,
planteja una sèrie d’objectius fonamentals: en primer lloc,
planificar el retorn progressiu i seqüencial amb garanties
sanitàries en relació amb la COVID-19; en segon lloc, incidir
en el treball organitzatiu dels centres per preparar el retorn i
per a la coordinació pedagògica en el període de reobertura;
tres, organitzar l’acollida i garantir l’acompanyament tutorial
i emocional de l’alumnat; i quatre, refer el vincle educatiu i
acadèmic per centrar-se en activitats estratègiques. 

Cal dir que ja a la fase 1 de desescalada els nostres centres
ja varen obrir a través dels equips directius i es va dur a terme
una planificació d’aquest retorn i, per altra banda, es va dur a
terme una neteja profunda dels centres educatius. Això és
important perquè ha estat un procés jo diria progressiu i
pautat. 

En aquest protocol de la fase 2 de desescalada progressiva
es plantegen una sèrie de punts significatius. En primer lloc,
un procés d’escolarització d’alumnes i altres processos que
requereixen la presència de persones externes als centres
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durant la fase 2, és a dir, nosaltres, vosaltres, després hi ha un
decret llei sobre tot el tema d’escolarització telemàtica, però
és evident que dins aquest procés d’escolarització telemàtica
hi ha la possibilitat de dur a terme accions presencials per
ajudar les famílies en aquest procés. Per tant, es concreta
exactament com s’ha de fer. 

Després, quines són les activitats educatives? Un altre punt
d’aquest protocol, de l’annex 1 d’aquest protocol, planteja una
sèrie  d’activitats educatives que es duran a terme durant
aquests quinze dies o menys que duri aquesta fase 2. 

En primer lloc, a partir del 27 de maig es duran a terme
activitats presencials a tots els centres, tutories d’orientació
o de matèria per a l’alumnat de segon curs dels cicles d’FP,
segon de batxillerat, quart d’ESO, darrer curs dels
ensenyaments de règim especial, sisè curs d’Educació
Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups d’un màxim
de cinc persones. Podran sol·licitar les tutories també a la
Direcció alumnes, famílies i professors. Es donarà
preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial
dificultat durant el període de suspensió de les activitats
presencials. 

Així mateix es possibilita que els centres privats i
municipals d’escoletes 0-3 si volen poden obrir els  seus
centres d’acord amb les condicions sanitàries que es plantegin
i d’acord i d’acord amb les ràtios i l’organització que es
concreten en aquest protocol.

Aquesta, per tant, es tractaria d’una tornada a l’escola
progressiva, intentant dur a terme accions sobretot per a
aquells alumnes que passen de cicle: sisè de primària, quart
d’ESO, segon de batxillerat, darrers cursos d’FP, darrers
cursos d’ensenyament especial, etc. Això implica, per tant,
que seran els equips directius els que han d’organitzar de
forma adequada, d’acord amb els protocols que s’adjunten, tot
aquest tipus d’activitats tutorials presencials. Durant aquesta
fase el professorat ha d’acudir al centre per dur a terme
aquestes activitats educatives presencials, i de qualque manera
s’ha de fer com sempre amb la màxima seguretat sanitària, i
tots els centres tendran tot aquell material, al qual després em
referiré, perquè hi hagi la màxima seguretat.

En aquest protocol de desescalada escolar, a més d’aquest
annex 1, que realment diu quin tipus d’activitats es realitzen,
hi ha una sèrie d’annexos que intenten donar aquesta màxima
seguretat. 

En primer lloc a l’annex 2 hi ha pautes per al correcte ús
del material de protecció individual en relació amb l’alerta de
la COVID-19, del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del
personal docent de la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca. 

A l’annex 3 hi ha mesures de protecció individual,
col·lectiva i control sanitari dels centres educatius de les Illes
Balears, del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del
personal docent de la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca, i de la Conselleria de Salut i Consum. 

A l’annex 4 hi ha pautes de neteja i desinfecció de
superfícies i espais dels centres educatius enfront de la
COVID-19, del Servei de Prevenció del personal docent de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca; a l’annex 4 hi
ha exemples de senyalització si hi ha un cas sospitós de
COVID-19. 

A l’annex cinquè hi ha un protocol d’actuació davant la
detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre
l’alumnat del centre realitzat per la Conselleria de Salut i
Consum. 

Annex sisè, un protocol d’actuació davant la detecció de
símptomes compatibles amb COVID-19 entre professionals
adults dels centres educatius per part del Servei de Prevenció
de Riscos Laborals de la CAIB, del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals del personal docent i de la Conselleria
d’Educació i Consum. 

Hi ha un annex setè, que és un qüestionari de salut
d’incorporació de personal treballador als centres educatius.

Al mateix temps s’ha donat informació, hi ha un document
d’informació dirigit a alumnes i famílies, de fase 2 i fase 3, en
el sentit que s’informa sobre les tutories d’orientació i
tutories de matèria, la realització de tràmits, demanar cita
prèvia, com es pot demanar la cita prèvia, etc., etc. 

Per tant hem intentat amb aquest protocol donar la màxima
informació per tal que tots els estudiants i les famílies puguin
tenir aquella informació necessària per fer una entrada
adequada, segura, als centres educatius.

Però el paper de la Conselleria d’Educació també ha
estat..., no com a altres comunitats autònomes, que han dit que
això hauria de ser cada centre educatiu que ho faci, hem fet
una petició de material per 460.000 euros, 460.000 euros, que
s’ha distribuït a tots els centres educatius de les Illes Balears
públics i concertats, públics i concertats, per tal que aquests
centres tenguin aquest material de seguretat. Estam parlant de
2.324 pantalles de protecció, de 4.144 dispensadors, de 183
barrals de gel, de 3.257 caixes de guants i  6 .900 caixes de
mascaretes. Es tracta, evidentment, tot això d’unes mesures de
seguretat que hem enviat als centres educatius, torn repetir,
públics i concertats de les Illes Balears.

Tot i que ara això fa referència a la fase 2, en relació ja...
estam preparant evidentment les nostres actuacions del que ha
de ser la fase 3, perquè pensam, torn repetir, que això és un
continu, des del moment en què vàrem acabar l’activitat
educativa presencial fins ara, de fer una sèrie d’accions que
vagin cap a aquesta nova normalitat sobre la qual nosaltres
treballam ja. Com deia, a la fase 3 el nostre objectiu és
avançar en aquest procés de desescalada escolar amb una sèrie
de mesures que són importants. 

Primer de tot -això seran les nostres propostes-, obrir les
escoletes de la Conselleria d’Educació, que són 4 , 2  a
Menorca, 1 a Palma i 1 a Eivissa, d’acord amb les condicions
sanitàries i les ràtios pertinents que realment siguin

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 30 / 26 de maig de 2020 2033

necessàries, d’acord amb el que realment diuen els protocols.
Possibilitar la realització de tutories presencials a altres
cursos diferents de la fase 2; això també és un tema important,
perquè ja hi ha centres educatius que així ho demanen, que així
ho plantegen, sempre amb aquestes condicions sanitàries i de
seguretat que per a nosaltres són importants. I també facilitar
-i això és una altra demanda que tenim de centres d’educació
especial- la intervenció a alumnat de centres d’educació
especial que necessiten d’una intervenció individualitzada en
funció de les seves problemàtiques.

Aquest, per tant, es tracta, com poden suposar vostès, d’un
procés que hem intentat realitzar en base a la normativa, a
l’acord entre el Ministeri d’Educació i comunitats autònomes,
amb les màximes seguretats sanitàries que són importants per
garantir la salut de tothom; hem intentat fer-ho també amb el
màxim consens educatiu, ja he dit totes les reunions que hem
fet i que no m’he estès en totes les reunions, n’hi ha moltes
més, però realment hem intentat que hi hagi el màxim consens
en aquest sentit. I hem tengut, i això també ho vull dir, un
consens de distints sectors: vàrem tenir el consens de
l’Associació de Directors de Primària i Secundària de totes
les Illes, el consens del Col·legi de Llicenciats, el consens de
l’Associació de docents d’Eivissa, i el consens de la (...) del
Col·legi de Docents de les Illes Balears; hem tengut,
evidentment, el consens de l’escola concertada, i hem tengut
el consens d’alguns sindicats de la pública i algunes crítiques
de sindicats de la pública. I hem tengut un procés de
discrepància en alguns aspectes, en el tema de les
associacions de famílies respecte del tema de conciliació, que
ha estat un tema que realment està aquí damunt la taula i que és
un tema complex i sobre el qual nosaltres també volem dir
coses i hi estam fent feina.

Per tant aquest ha estat el procés, el que realment nosaltres
estam treballant en aquest procés de desescalada escolar, torn
repetir, per intentar acabar el curs de la millor forma possible.
Ja hem dit que el curs l’acabarem de forma no presencial, però
volem de qualque manera que hi hagi una sèrie d’activitats
presencials perquè pensam que és bo des del punt de vista
educatiu, des del punt de vista afectiu i des del punt de vista
d’aquells sectors que necessiten un suport per part de l’escola.

Com encaram la planificació del curs escolar 20-21?, un
curs ple d’incerteses, de reptes i d’interrogants, però que
realment des de la conselleria, des del Govern, des de
l’administració pública, tenim l’obligació de dur a terme
aquesta planificació intentant reduir en la mesura del possible
les màximes incerteses. No és fàcil, perquè realment amb
aquesta situació que vivim és evident que és molt complex,
molt difícil realitzar, dir evidentment quina serà la situació
sanitària que tendrem a les Illes Balears a principis de
setembre, però evidentment ho hem de realitzar i ho estam
realitzant en funció d’una sèrie de característiques que ara vull
exposar aquí.

La primera prioritat sobre la qual volem plantejar és
mantenir el dret a l’educació, i mantenir la funció educativa i
socialitzadora de l’escola. Aquest per a nosaltres és un tema
clau. S’ha demostrat, ho he dit abans, que la presència és un

element bàsic per dur a terme una educació amb la màxima
qualitat i equitat, i com més petits són els nivells educatius,
més baixos són els estudiants, més necessària és la presència,
i per tant això és un criteri que té criteris pedagògics però que
té efectes des del punt de vista orientatiu de cara al proper
curs, perquè és evident que hem d’intentar que durant els
cursos el nivell educatiu, educació infantil  i  educació
primària, tenir la màxima presencialitat possible i si realment
la normalitat pandèmica ho possibilita, la normalitat, la
presencialitat ha de ser total i absoluta amb totes les mesures
de seguretat i sanitàries possibles.

Malgrat tot, som conscients que ens trobam davant d’una
situació d’emergència i d’excepcionalitat i és possible que el
pròxim curs, ho he dit moltes vegades, no tengui aquesta
normalitat que tots desitjam, una nova normalitat o una
normalitat que també ha d’introduir canvis, perquè l’escola
evidentment necessita de canvis a vegades profunds, a vegades
canvis no tan profunds, però necessita modificar actituds,
organitzacions, currículums, etc.

Per tant, el pla d’educació que nosaltres plantejam l’hem
de fer no només complint amb el dret a l’educació i a
l’educació de qualitat i inclusiva, sinó també la possibilitat de
nous confinaments, en funció de la situació que pugui sortir.
Per tant, tenim tres escenaris sobre els quals dur a terme la
planificació: primer, normalitat; dos, semipresencialitat i tres,
confinament i educació a distància. 

Nosaltres la primera opció, la primera hipòtesi sobre la
qual treballam és la idea de la normalitat. És evident que a poc
a poc estam retornant a una normalitat progressiva, estam en
la fase 2, segurament entrarem en la fase 3, el món del turisme
s’està reactivant, el món econòmic a poc a poc està tornant a
fer activitats perquè fins i tot són totalment necessàries.
Estam recuperant espais d’oci, espais de relació amb amics,
companys i famílies. I, per tant, és important preparar-nos
aquests mesos, juny, juliol i agost, si escau, per dur a terme
aquesta planificació que volem que sigui consensuada; una
planificació que evidentment l’hem de fer d’acord amb una
sèrie de pautes. En primer lloc, la seguretat de les persones.
En segon lloc, l’adequació dels espais i els horaris. En tercer
lloc, la gestió del temps, presencialitat i a distància. En quart
lloc, la digitalització dels centres educatius. En cinquè lloc,
l’adequació dels currículums. I en sisè lloc, l’organització i la
coordinació de centres educatius. I això ho volem fer perquè
creim que és important que es realitzi, d’acord amb la
participació clara i real de la comunitat educativa. 

Aquest és un curs on necessitam la màxima complicitat,
necessitam des de ja el màxim consens educatiu i per això
farem comissions específiques, on hi haurà la participació de
les associacions de directors de Primària i Secundària de totes
les Illes Balears, hi haurà participació del Col·legi de
Llicenciats i de l’Associació de Docents, hi haurà la
participació dels centres concertats, a través de la mesa de
concertada, on hi ha pares, patronals, cooperatives i sindicats
de la concertada, hi participaran els sindicats de la pública, els
sindicats que són a la mesa sectorial i hi participaran les
famílies tant de l’escola pública com de l’escola concertada.
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Per tant, és necessari dur a terme una planificació on
tenguem la màxima participació de tots els agents educatius,
perquè és l’única forma real de fer una planificació que sigui
eficaç. No volem que sigui una planificació des de dalt, no
volem que sigui una planificació des dels despatxos, volem
una planificació on tots els sectors educatius hi participin de
forma clara. I a través de què? A través de comissions
específiques, la Conselleria d’Educació té l’obligació i en
això estam treballant per dur a terme unes línies generals
sobre allò que ha de ser aquest procés, aquest curs 20-21,
però també volem comissions específiques de tots els nivells
educatius, d’Educació Infantil  i Primària, de Secundària, de
Formació Professional, de Batxillerat, de centres d’adults, de
règim especial, de centres concertats, etc. 

I quins temes hem de plantejar? Temes importants per
planificar aquest curs 20-21, primer de tot un grup de temes
de currículum. Hem d’aprofitar la situació en què estam per
fer una aposta pels currículums competencials. Hem de tenir
en compte que venim d’una situació en què realment no hem
pogut desenvolupar tots els currículums que teníem durant
aquest curs, encara 19-20, i per tant hem de fer una reflexió
intentant fer una reforma  entre cometes curricular que
prioritzi aquells continguts, aquelles competències bàsiques
de cara als nostres estudiants.

Un altre tema important serà el referent a la digitalització.
Ja tenim un pla gairebé acabat de digitalització educativa, ja
l’hem començat durant aquest procés de confinament escolar
i estam treballant d’una forma important i significativa perquè
pensam que és una eina important a tots els nivells, però
sobretot a partir dels darrers cursos de Primària, de
Secundària, de Batxillerat, de Formació Professional, etc. I un
element clau d’aquest pla serà tot allò que fa referència a la
formació en competències digitals per part dels docents. He
dit abans que la digitalització és aquí per quedar-s’hi, però
sense posar en qüestió la idea clara: la presencialitat. Però
hem de donar eines, instruments, formació, etc., a tots els
docents i alumnes per fer possible una ensenyança on la
digitalització d’ara sigui un element de cara al futur.

Hem de plantejar un altre grup, plantejant temes com el
tema de l’organització escolar, de recursos, de tutorització
educativa, etc. I un altre grup que també treballarem són els
serveis complementaris, i quan diem serveis complementaris
em referesc a transport escolar, ajuts de menjador, menjadors
escolars, escoles matineres i totes aquelles qüestions que són
necessàries per dur a terme una bona planificació.

Per tant, nosaltres tenim clar que la temporalització,
bàsicament farem aquesta feina el mes de juny, segurament a
partir d’aquí cada centre educatiu de les Illes Balears haurà de
fer el seu pla de contingència específica, d’acord amb les
línies generals que s’hagin fet d’aquesta comissió general de
la conselleria i aquestes comissions específiques i que de
qualque manera sigui un element clau per començar de forma
clara el curs 20-21.

És evident en qualsevol cas que necessitam també -i això
és un tema clau per a nosaltres-, no només que hi hagi un

màxim consens educatiu a nivell de tot l’Estat, entre el
ministeri i comunitats autònomes, perquè és important donar
una imatge significativament jo diria de debat, però també de
prendre decisions comunes, però també necessitam una
partida econòmica COVID-19 per encarar amb millor situació
el curs 20-21. Jo crec que fins ara hi ha hagut per part de
l’Estat, per part dels governs autonòmics, una preocupació per
recursos per a sanitat, recursos per al tema laboral, recursos
per al tema de serveis socials, ingrés mínim vital, etc., però
també necessitam recursos, una partida específica d’educació
COVID-19 per a l’educació no universitària, però també per
a l’educació universitària. Per tant, aquest és un tema
important, consens a nivell estatal, consens a nivell d’Illes
Balears i recursos específics per encarar aquest curs.

És evident, per tant, que en temes d’incerteses com el que
vivim, és important donar a tothom conjuntament les màximes
certeses a la comunitat educativa i a la societat de les Illes
Balears i és un temps -torn repetir- per cercar el màxim
consens entre tots. Jo em compromet evidentment ara i aquí,
a tornar en aquest parlament, a iniciativa pròpia, per dur a
terme, per mostrar una mica com serà de forma específica la
planificació del curs 20-21.

Volem aquest consens educatiu, però també volem un
consens polític, si escau, si és possible, perquè pensam que
només d’aquesta manera podem encarar amb èxit un curs ple
d’incerteses i de situacions diverses. I també, per això deia
que ens interessa de forma clara aquesta coordinació amb el
ministeri i altres comunitats autònomes. No hi ha cap
comunitat autònoma que tengui, jo diria, la vareta màgica per
encarar el futur, tots necessitam informació, tots necessitam
coordinació, tots necessitam col·laboració, i si un analitza
aquest procés de desescalada escolar, en tot cas, les dades les
té aquí, veurem la diversitat de situacions respecte d’aquest
tema del final de curs. Per tant, necessitam de qualque manera
una situació important.

I finalment, ja per acabar aquesta intervenció primera, vull
plantejar una sèrie de qüestions; és a dir, nosaltres treballam
des de la Conselleria d’Educació per a l’estiu 2020 per tal de
dur a terme, per una part, col·laborar amb els ajuntaments per
a les escoles d’estiu, i preparar també els plans
d’acompanyament escolar, que enguany no només s’han obert
a l’escola pública primària i secundària, sinó també a l’escola
concertada. Volem de qualque manera intentar que els centres
educatius puguin compensar, en la mesura que sigui possible
aquells infants, aquells alumnes que hagin tengut una situació
social, familiar, educativa i digital no favorable, aquest és una
mica el nostre objectiu.

I ho torn repetir, el curs 20-21, a més de tot el que he dit,
també tendrà una proposta clara d’un pla de reforç educatiu per
intentar en aquells alumnes, aquells col·lectius amb més
dificultats, intentar retrobar la màxima equitat educativa, el
màxim rendiment educatiu, perquè és l’única forma real de
recuperar un temps complicat, un temps que realment ningú no
estava preparat d’una forma clara; és molt fàcil a toro pasado
dir un què faria, l’important és veure què hem après tots, tots,
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començant per la mateixa administració educativa, el que hem
après en relació amb una situació no prevista.

Evidentment -ho torn repetir-, ha estat un curs en el qual
tothom ha hagut de fer un procés d’adaptació important, en què
hi ha hagut gent que segurament no ha tengut el suport
necessari que hauria de tenir, però estic convençut, i ho torn
repetir, que l’esforç que ha fet tothom, docents, equips
directius, inspecció, famílies, estudiants per dur a terme el
curs, per compensar (...) crec que ha estat important.

Per tant, jo acabaré aquesta primera intervenció i vull
donar i agrair, com sempre, a la comunitat educativa, als
docents, aquest treball invisible, no públic, des de ca seva per
tal de reconèixer que també així s’ha fet una bona feina en
educació i una bona feina que, en definitiva ha de resultar
positiva de cara als nostres estudiants.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara començam les intervencions
dels grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, diputades i
diputats, companys. Sr. Conseller, nosaltres també manifestam
el nostre condol per les 223 víctimes de la COVID a dia d’avui
a Balears i pels milers de famílies afectades, segons les seves
dades oficials.

Li hem de dir, en primer lloc, que lamentam que hagi
substituït la compareixença interactiva que havia de fer aquí,
en aquest plenari, per un discurs més encasellat, vostè va
presentar una sol·licitud de compareixença en comissió que
hagués permès un diàleg interactiu entre els diputats i vostè i
quan es va adonar del format el va retirar i va entrar una
compareixença a plenari i fa aquest discurs encasellat que ens
ha fet de quaranta minuts, que ja ens va bé, perquè en tres
mesos és la primera vegada que ve vostè a iniciativa pròpia, en
tres mesos, a presentar-nos ja la desescalada de la fase 2, això
és la realitat del que ha passat a Educació durant to t aquest
estat d’alarma a les Balears.

Supòs que la compareixença de vostè amb aquest format
tal vegada no és culpa de vostè, és dels seus assessors els
quals no l’han assessorat com pertoca. De totes maneres, jo li
demanaria que volgués contestar totes les preguntes que li
farem des del Grup Popular o d’altres grups, que sap que, si
vol, té torn incidental a qualsevol moment, per tal que ens
aporti la màxima informació possible, no dubti a interrompre
les nostres intervencions.

Miri, si el procés de declaració de l’estat d’alarma va estar
plegat d’improvisacions i de rectificacions, tancar o no tancar

les escoles, que els equips directius fossin als centres quan
els nins no hi eren, després que se’n anassin a ca seva quan se
li va reclamar; el retard a donar equips informàtics als nins,
encara avui a la fase 2, de desescalada, reparteixen els
chromebooks i les targetes; que els docents fessin feina amb
recursos propis, no es queixen, però a dia d’avui els
professors són a ca seva i fan feina amb els seus propis
materials i ordinadors personals; o, per exemple, sense
instruccions durant un mes i mig; o les targetes menjador, que
va fer anar els pares als centres, en contra de la seva voluntat,
a recollir-la per a una recàrrega de 60 euros, que ben bé els els
podria haver ingressat si almenys els hagués donat aquesta
possibilitat.

Ara, a la desescalada s’evidencia la seva paralització i la
seva covardia per assumir la responsabilitat en la gestió
educativa. Perquè quan venen fàcils està bé donar instruccions,
prendre mesures, quan hi ha doblers, quan tot és bo de fer,
però quan hi ha dificultats és quan s’han d’espavilar i estar a
l’alçada del sacrifici de la gent, i en això, Sr. Conseller, no ha
estat precisament brillant.

Miri, ens diu vostè que ha actuat amb diàleg i consens, idò,
miri, com li dic, és la primera vegada que ve a iniciativa
pròpia, perquè l’altra vegada va venir arrossegat pel Partit
Popular, qui li va demanar una compareixença perquè donàs
qualque explicació del que passava amb l’educació.

I ens diu vostè que estam preparats per a la fase 3, quan
avui mateix publica un protocol de la fase 2; quan un protocol
que ens diu que ens hem de posar les mascaretes o rentar-nos
les mans amb el gel, perquè això és el que diu al protocol de
la fase 2 el qual ben bé el pot fer servir a qualsevol fase; tant
de bo que netejadores, equips directius, els pares que varen
anar a cercar les targetes menjador sabien posar-se la
mascareta i rentar-se les mans, perquè si no parlaríem de
moltes més situacions que no ens agradarien.

Miri, el nostre temps és molt breu, intentaré fer-li
preguntes concretes i segur que vostè les podrà respondre
fàcilment.

En primer lloc, en relació amb els centres d’educació
infantil, tant de 0-3 o de 0-6, privats autoritzats, els centres
d’educació infantil de 0-6 li varen demanar una ajuda
extraordinària i urgent per mantenir-se durant tot el temps que
han estat tancats, que encara romanen tancats, per poder
mantenir els lloguers, per poder tenir la gent, el personal amb
ERTO i no acabar en fallida. Nosaltres li vàrem demanar
aquesta ajuda i vostè va dir que no la donaria. I els diputats
socialistes que donen suport al seu govern o els podemites,
que parlen de la gent i dels més vulnerables, també varen dir
que no la donarien aquesta ajuda extraordinària i urgent. Ens
podrà explicar per què?

Les escoletes o centres d’educació infantil privats 0-3 de
la concertada s’han queixat aquestes setmanes que falten
instruccions clares per reobrir, fins i tot el mateix regidor
d’Educació de l’Ajuntament de Palma, el Sr. Carrió, que és del
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seu mateix partit, s’ha queixat que no hi havia instruccions
clares.

(Se sent de fons el Sr. Conseller d’Educació, Universitat
i Recerca de manera inintel·ligible)

Bé, doncs, dels equips de govern de l’esquerra, no?, s’han
queixat que no hi havia instruccions clares. Idò, tal vegada és
nacionalista; bé, els seus socis de govern s’han queixat que no
hi havia instruccions clares, Sr. Conseller. I vostè ha publicat,
ahir, un protocol que entram en fase 2, que entrava en vigor
ahir, que vostè avui ha dit que entrava en vigor avui, que avui de
matí no devia saber ni quin dia entrava en vigor, perquè el va
trametre la setmana passada perquè hi fessin aportacions, per
publicar-ho dia 25 i que entràs en vigor dia 27, va dir als
centres; quan se’n va adonar que la fase entrava en vigor dos
dies abans, el va publicar ahir, amb entrada en vigor d’ahir, que
ho diu el protocol, el tenim damunt la taula, i vostè ha dit avui.
És clar, és que avui de matí ni tan sols vostè sabia quin dia
entrava en vigor, però bé.

Fa temps que té vostè el mandat de concertar places
privades per cobrir la demanda, ara, per exemple, li fem una
proposta positiva, seria un bon moment per ajudar-los a
finançar-se, per bonificar la conciliació. Ho pensa fer?

I per què no ha obert ja les seves guarderies? Per què no
les ha obertes ja, si el protocol de fase 2 va entrar ahir en
vigor, l’administració hauria de donar exemple d’obrir els
serveis públics a la ciutadania abans que ho facin els privats?
Primer els ajuntaments i després ho farà vostè? I les escoletes
dels consells? Perquè s’ha oblidat que hi ha escoletes dels
consells, les escoletes insulars les quals són municipals, o les
equipararem a les seves quan els vagi bé obrir-les? Perquè
aquestes no ho saben, per exemple a Eivissa s’ho demanen.

Educació obligatòria, primària, nins de 6 a 12 anys, els
grans oblidats per vostè  i  per la ministra Celaá, els grans
oblidats, no hi ha cap protocol ni cap referència del que han de
fer aquests nins, com han d’estudiar a ca seva.

La concertada. La concertada ens demana com aplicar el
protocol sanitari, com sufragaran la crisi econòmica; vostè diu
que repartirà material, però repartirà material ara, i què faran
tot l’estiu per preparar l’obertura dels centres en el mes de
setembre? Vostè ha dit que el curs ha de ser presencial, què
faran perquè sigui realment presencial que hi hagi qualitat a
l’educació, donarà ajudes, ajudarà a la inversió , ajudarà a
aplicar mesures sanitàries, a fer obres perquè les aules es
trobin més espaioses, amb les ràtios més baixes? S’hauran de
pagar el propi material dels seus mateixos recursos?

I els mòduls econòmics, la part autonòmica que es troba
congelada des de l’any 2008, que vostè no l’ha actualitzada en
època de recuperació econòmica, què farà ara? Ara seria el
moment, en tot cas, d’actualitzar-la, l’actualitzarà, sí o no? Són
demandes que es fa el sector en el qual vostè diu que practica
diàleg i consens.

Miri, vostè és una de les comunitats autònomes que ha
rendit total acatament a la ministra Celaá i ha copiat la seva
ambigüitat, va dictar instruccions poc clares que després va dir
que les rectificaria.

Considera vostè legal, sí o no, que cada comunitat
autònoma dicti les pròpies instruccions seves? Considera
legal haver passat aquesta responsabilitat als mateixos centres,
als equips directius? Considera legal que ells determinin amb
quins suspesos s’ha de promocionar? Considera legal que ells
determinin com s’ha d’avaluar els nins o com han de titular? Li
ho dic perquè nosaltres hem presentat un recurs a aquesta
ordre de la ministra...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i vostè va dir  que estava... -no, no li han dit que no, han
suspès la mesura cautelaríssima, s’hauria d’assessorar amb els
seus assessors jurídics-, la qual cosa no vol dir que el recurs
no prosperi. Ho dic perquè si un pare no està d’acord amb les
notes del seu fill, per exemple no pot accedir a una carrera
perquè la mitjana el deixa fora, i impugna, què passarà? Què
passarà amb aquests estudiants? Crearan vostès més
inseguretat jurídica.

I per què no ha donat instruccions que es pugui avançar
matèria, sap que hi ha centres que avancen matèria, tot i en
contra de les seves instruccions? Això és el que fan amb
aquesta desescalada que vostè ens ha presentat.

Miri, en relació amb el cicle de quart d’ESO o segon de
batxillerat, que vostè ens ha informat que es podran fer
tutories presencials, benvinguts a obrir qualque cosa a
l’educació en aquest curs 19-20, quin percentatge d’alumnes
ha calculat vostè que vendran? Hem vist que han de demanar
torn, han de demanar... a petició, ha fet vostè un càlcul? Els ha
tramès qualque carta, els ha convidat almanco que assisteixin
a aquestes tutories presencials? Tendran aprovats generals
també aquests nins?

Formació professional. La setmana passada vàrem aprovar
que es fes un programa de difusió de formació professional
per al curs 2020-2021, presentat pels seus mateixos socis,
aquesta vegada sí, diputats socialistes; és un poc sorprenent
que els diputats socialistes hagin de demanar que es faci
difusió de formació professional perquè no es fa com pertoca.

I miri, paral·lelament, a instància del Partit Popular, el
vàrem instar que es fessin les pràctiques ara o en el setembre,
de forma presencial, i que no es llevassin les beques, perquè
la seva ministra ha anunciat que els llevaran les beques. Pot
reiterar vostè aquí que no es llevaran aquestes beques als
estudiants?

Escoletes d’estiu, és una competència compartida, és ver,
entre ajuntaments i serveis socials; a nosaltres ens sembla
inaudit que avui la Sra. Santiago ha dit, la consellera, que es
donen recursos econòmics i que ens trobam en recuperació
econòmica, això quedarà en el Diari de Sessions per a sempre
jamás; quan sabran els  pares si tendran escoletes d’estiu?
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Perquè ha dit que hi fan feina, és que, és clar, som a finals de
maig, ja sabem que els nins d’educació obligatòria seran a ca
nostra mig any amb recursos propis o compartits, fent feina i
els pares ajudant a fer els teledeures, sembla, a les escoletes
d’estiu? Quan obriran? Perquè la Sra. Armengol va dir dia 8 de
juny, és a dir que encara és període escolar, en període
escolar, dia 8 de juny, obriran les escoletes que vulguin, però
no obriran les escoles; és a dir, escoletes sí, dels nins petits,
els bebès, però les escoles no, ni tutories presencials per a
tots, no?, Sr. Conseller, li sembla que això és lògic? Quan ho
sabrem els pares?

Per què no ha garantit mesures de conciliació durant tot
aquest temps? Tendrà en compte les mesures que li ha
proposat el Sr. Company, que li ha proposat el Partit Popular?
Li hem proposat bonificacions a professors contractats per
reforçar, reducció de jornada als pares que hagin de quedar a
ca seva i que tenguin, doncs, una renda per compensar, ajudes
als municipis. Ho farà o esperarà que Madrid ens contesti?
Que, tenint en compte el pes que tenen vostès a Madrid, doncs
no sé com els diputats socialistes són agosarats de presentar
una iniciativa que Madrid adopti mesures de conciliació per a
les Balears, farà vostè qualque actuació en aquest sentit?

I el pla de reforç en el juliol, serà per a tots, no serà per a
tots, podran fer a la concertada pla de reforç? Garanteix que
els centres concertats podran fer pla de reforç dins els
mateixos centres educatius o distribuirà vostè els nins? No, és
que ells tenen els dubtes, jo li trasllat els dubtes del sector,
perquè vostè diu que hi ha diàleg i consens però hi ha moltes
qüestions que a nosaltres ens plantegen, si ho té tan clar, ja li
he dit, ens pot interrompre quan vulgui i, si no, en el seu torn
ens podrà contestar com pertoca.

Miri, Sr. March, no n’hi ha prou a parlar de diàleg i
consens, no n’hi ha prou a parlar de competències educatives,
s’han d’assumir, s’han de gestionar, s’ha d’actuar de manera
diligent i s’ha de tenir en compte que vostè és el conseller de
Balears i nosaltres esperam que faci aquesta feina i que ens
doni totes aquestes explicacions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Correspon ara al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos y a
todas. Los derechos conseguidos en la educación obligatoria,
la garantía de educación para todos y para todas, el derecho de
reunión, el derecho de manifestación, todas esas conquistas
sociales son fruto del esfuerzo y de la valentía de la izquierda
de este país. Fueron conseguidos a lo largo de la historia por
las luchas sindicales, por las luchas campesinas, por las luchas
de mujeres, y no se hicieron para unos pocos, no, se beneficia
toda la población de España.

Quiero decir, en nombre de este grupo parlamentario,
además, que, sin obviar las decisiones políticas más o menos
acertadas, pero sin duda de la mejor voluntad y vocación al
servicio público de los gobiernos, tanto estatal como
autonómico, aquí quienes pueden definir qué es el amor a la
patria son precisamente los profesores, las profesoras, la
comunidad educativa, los profesionales de la sanidad que están
sosteniendo a sus espaldas un país debilitado económicamente
y ahora sometido a un enfrentamiento social muy peligroso,
fruto de la derecha.

Este grupo parlamentario quiere, además, mostrar su más
absoluto desagrado a esa extrema derecha incoherente e
irresponsable que señalaba a Cataluña como alentadores de la
división entre compatriotas en la ruptura de España y ahora
aviva el fuego de la división por todo el país. De esta crisis
podrá ser que no aprendamos nada o que hablemos de un
cambio de era que mejore la vida de la gente, hay que
continuar haciendo política que aliente el sentido de
comunidad, que cuide las relaciones de las persones y que
proteja a la felicidad de los habitantes.

Ahora estamos más limitados y más limitadas que nunca,
guardando las distancias de seguridad, limitando los abrazos de
despedida, usando mascarillas, nosotras somos personas
adultas, sabemos gestionar temporalmente estos cambios en
nuestro hacer habitual, tan dado al contacto y al abrazo, pero
no podemos olvidar la fragilidad emocional de los más
pequeños, por eso la importancia de que en esa nueva
normalidad en el próximo curso, que será especial, sin lugar
a dudas, dadas las circunstancias, el distanciamiento sea
corporal, impuesto por una razón sanitaria, y no social.

En este sentido, la formación on line podría distanciarnos,
individualizarse y bloquear factores emocionales
imprescindibles, como el apego o el vínculo con compañeros
y compañeras. También hemos presentado una iniciativa para
incluir la gestión emocional en los currículums escolares,
necesitamos una escuela que potencie la inteligencia
emocional de los más pequeños.

En el curso 2020-2021 el modelo de la enseñanza basado
en las tecnologías va a aumentar las desigualdades, la
administración no es todopoderosa, pero sí que tiene la
obligación de actuar de escudo, que proteja y que frene la
profundización de las brechas sociales que nos diferencian,
necesitamos una escuela diseñada para una sociedad digital y
emocional.

La digitalización de la educación es crucial para solventar
con mayor destreza futuras emergencias que van a darse, ya
sean sociales o climáticas, son indiscutibles, pero debe ir
acompañado de programas de desarrollo de las competencias
en tecnologías de la información y la comunicación, tanto para
alumnos como para el profesorado. La equidad en las
oportunidades educativas tiene que estar garantizada en este
nuevo curso.

Necesitamos una escuela con menos alumnos por aula y
más profesores en la comunidad educativa, hay que aumentar
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las plazas de profesorado, y le pregunto al Sr. Conseller ¿qué
intenciones tiene la conselleria al respecto, si será o no
posible garantizar una atención más personalizada a los
alumnos y bajar la ratios, dadas las circunstancias?

Tenemos que dirigirnos poco a poco y con buen paso a una
educación que estimule a los niños y a las niñas a explorar el
mundo para obtener experiencias y encontrar respuestas,
también habrá que valorar las escuelas sin libros, además de
hacer la escuela más sostenible y más respetuosa con el
medio ambiente, es inevitable que se va a tener que digitalizar
todo el sistema educativo. Al estudiar de esta manera creemos
que se va a fomentar la expresión artística, la creatividad, el
trabajo en grupo, la curiosidad y el espíritu crítico. En esas
tenemos que estar como gobierno del progreso.

En política es esencial examinar con profundidad el
momento del que venimos y el momento en el que estamos
para poder tomar las mejores decisiones sobre el momento al
que nos dirigimos. Y en educación es importante ser
conscientes de que hay cursos escolares fundamentales donde
los conocimientos deben afianzarse, pero si nos centramos en
los exámenes y en los exámenes y en los exámenes nos
estaríamos dejando fuera muchísimo plano, estaríamos viendo
solo una parte muy pequeña de la realidad y estaríamos
haciendo una política equivocada con un clara falta de
reflexión e información.

¿Han dejado de dar los alumnos, las alumnas el mínimo
común múltiplo, han dejado de dar la raíz cuadrada de 400...,
se puede recuperar ese aprendizaje en el siguiente curso?
Debería poder recuperarse, por supuesto que sí, los
conocimientos no se pueden obviar, pero no se trata de un
suspenso o un aprobado, no se trata de si hay o no examen, no
se trata de si los alumnos copian o no copian. Se trata de si los
niños y las niñas aprenden o no aprenden.

En estos momentos de cambios profundos en la
hegemonía cultural viene bien recordar el rumbo al que
tenemos que dirigirnos, es hacia una educación que supere
todas las barreras de exclusión social y que proteja. 

Seguimos además queriendo la gratuidad del material
escolar. Así lo hemos solicitado en las 81 alegaciones que
presentamos a la futura ley balear de educación y en esa línea
seguimos para que el Estado sea escudo protector frente a las
desigualdades económicas y proporcione las mismas
oportunidades a todos los niños y las niñas.

Unidas Podemos, PSOE y MÉS además presentamos la
semana pasada una iniciativa para facilitar el próximo curso
universitario paliar los efectos de la crisis económica entre
las que se incluía el no aumento de precios en la segunda
matriculación. Baleares es la comunidad autónoma que más
cobra, que tiene más caro la segunda, la tercera y la cuarta
matriculación en las universidades públicas y esto, Sr.
Conseller, habrá que mirarlo.

Aprovecho además para seguir reivindicando una solicitud
histórica: la nueva residencia para estudiantes, para que puedan

venir de Ibiza, de Menorca, de Formentera a estudiar aquí a un
precio asequible. También se necesitan ayudas de vivienda para
estudiantes porque se van a ver afectados muy negativamente
por la crisis económica y también podría suponer que dejen
sus estudios o que sus familias no lo puedan pagar y eso no se
puede consentir.

Baleares quiere una educación pública con una
financiación digna que permita contar con escuelas suficientes
como para mantener unas ratios bajas y una mejor atención del
profesorado, con presupuesto suficiente como para mantener
esas plantillas de profesores y profesoras en una calidad
laboral digna de trabajo que hacen de ayuda para el futuro de
esta sociedad.

No es fácil gestionar una pandemia y menos con tan poco
tiempo de haber entrado en un gobierno de coalición. Hay que
tener en cuenta todas las posibilidades, mantener un equilibrio
casi imposible de consentir entre sectores productivos
existentes y nuevas formas de progreso. Hay que tener
presente la realidad que es la que es y los avances serán lentos.
Las decisiones no gustarán a todo el mundo, pero si de algo
estoy segura es que lo estamos haciendo mejor que la derecha
porque la derecha..., la derecha facilitó los despidos, se olvidó
de los autónomos, rescató a los bancos, a las grandes fortunas,
recortó en educación y sanidad lo que le dio la gana, facilitó
los desahucios, aprobó recortes de suministros por impago. A
los de las caceroladas del barrio de Salamanca ninguna de
estas medidas contra el pueblo les afectó porque
evidentemente ellos no estaban en la parte de abajo.

Así gestionaba la derecha la crisis cuando tuvo la
oportunidad de demostrar que era buena gestora y que hacía
buena política, así gestionaba la derecha la crisis y ahora,
cuando tiene la posibilidad de demostrar que se deben a la
responsabilidad colectiva y al bienestar de este país, vuelven
a defraudar, vuelven a no estar a la altura. Así gestiona ahora
desde la oposición esta nueva crisis, con división y con caos. 

Hay partidos aquí que están defendiendo hoy la educación
y alientan y proponen plantar cara y batalla al saber y a la
ciencia y lo hacen además llamando a manifestarse con coches
en contra del 90% de la comunidad científica que viene desde
hace años pidiendo por favor que se limite  el uso de los
vehículos, gente que está hoy defendiendo la calidad de la
educación en Baleares cuyo líder dice tener la intención de
convertirnos en un país avanzado científica y
tecnológicamente con la ayuda de Dios.

He leído propuestas de gente de extrema derecha que habla
de desmontar a los científicos -desmontar a los científicos-,
el colmo de la insensatez y de la estupidez humana.

Estamos para cosas serias, las banderas no dan de comer,
las banderas no curan y las banderas no alimentan el
aprendizaje. Para eso no estáis, para eso nunca estáis, pero
estáis para escupir en la cara de un país que no os merecéis.
Estáis para insultar el ecosistema de estas islas con
manifestaciones en coche. Estáis para quemar porquería de
gasolina Y fuel por las calles. Estáis para el insulto barato.
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Estáis para ocupar asientos que insultan a todos estos
antifascistas que consiguieron que España fuera un país
democrático. Estáis para gritar libertad y atreveros a decir que
estáis viviendo en una dictadura ¡Qué poca vergüenza decir
precisamente vosotros que os sentís en una dictadura!

La derecha no tiene ningún mérito, no puede apuntarse
ninguna victoria, no puede estar orgullosa de ningún avance
porque toda la riqueza social de este país es producto
exclusivo de la lucha de la izquierda.

Ayer escuchaba a unas personas decir con pesimismo que
el mundo posiblemente en la época postcoronavirus seguiría
igual después de vuestro numerito del sábado, que no sea por
la gente obrera, que el mundo no continúe igual, que no sea
por esa gente humilde que lucha por poner en pie la justicia
social de este país. 

Otra vez estaremos para luchar con avances hacia la
libertad, esa libertad que ustedes gritan y que nosotras sí que
realmente nos hemos sentido limitadas a pesar de quienes
quieren destruir la belleza y el tiempo, el tiempo volverá a la
izquierda, al progreso, a los avances, a darle la razón.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Uf, gràcies, president. Manifestar en primer lugar
nuestras condolencias a las familias de las 223 víctimas que
han fallecido en nuestras islas por coronavirus. 

Gracias, conseller, por su comparecencia hoy aquí y sus
explicaciones, pero mis primeras palabras quiero que de nuevo
sean para agradecer el inmenso esfuerzo tanto de los equipos
docentes como del alumnado y de tantas y tantas familias de
Baleares. Los docentes, las familias y los alumnos son los que
nos han dado un ejemplo y son los que sí han estado a la altura
de las circunstancias.

Nadie puede negar que el confinamiento decretado por el
Gobierno de la nación a través de la declaración del estado de
alarma ha implicado un cambio en la metodología de los
procesos de enseñanza que aplican los profesores y fue un
cambio de la noche a la mañana sin que existiera un plan para
llevarlo a cabo de manera organizada. 

Esto ha provocado que muchos docentes se encuentren
desamparados, con muchas carencias en cuanto a medios
telemáticos y digitales en la educación ordinaria y por eso una
de nuestras propuestas es que se refuercen estos medios
telemáticos y digitales en la educación ordinaria.

Entremos en el objeto de la comparecencia que hoy nos
ocupa, aunque algunos, pues, se dedican más a hacer sus
populismos y hoy claramente ha quedado aquí... de manifiesto
que los dos populismos se necesitan y son exactamente las
dos caras de la misma moneda.

La ministra Celaá..., vayamos cronológicamente, la
ministra Celaá anuncia que el 25 de mayo podían volver a los
centros los alumnos de 4º de ESO, 2º de bachillerato,
educación especial y los últimos cursos de FP y además se
sumaba con mucha sorpresa a los niños de 0 a 6 años cuyos
padres pudieran demostrar que por motivos laborales no
pueden hacerse cargo ellos.

Esto suponía entorno a 60.000 niños y jóvenes de todas las
islas. Andalucía lo dejó claro desde el primer momento, desde
el día del anuncio de la ministra Celaá. Ustedes, que tanto les
gusta poner ejemplos de gobiernos, pues hoy yo les traigo el
de Andalucía. Pues bien, su homólogo de la Junta de
Andalucía, de Ciudadanos, Sr. Imbroda lo tuvo claro desde el
primer momento: consensuó con toda la comunidad educativa
que no estaba garantizada la seguridad en la vuelta a las aulas
y por eso se plantó desde el primer momento ante la ministra
porque las comunidades autónomas siempre han sido
competentes en este tema, aunque usted, Sr. March, prefería
echar balones fuera, quedarse con los brazos cruzados y
esperar directrices de Madrid.

Y no se escude en el estado de alarma, porque sabe
perfectamente -sabe perfectamente- que la vuelta a las aulas
no quedaba bajo el mando único del estado de alarma, y nunca
ha sido competencia estatal, conseller, reconózcalo hoy aquí.

Usted tardó más de una semana en dar soluciones, y sabía
que no había garantías suficientes para la vuelta a las aulas para
estos cursos específicos, y lo que hizo su conselleria és poner
todo el peso en los equipos directivos de los centros
educativos. Reconózcalo: no asumió la responsabilidad desde
el primer momento. La oposición a la vuelta a las aulas por
parte del alumnado el 25 de mayo ha sido total, la oposición
ha sido total a esa vuelta a las clases: sindicatos, profesores y
todo el sector, tanto público como concertado, sí, conseller;
y además el borrador de apertura de los centros durante esa
semana se elaboró de espaldas a las patronales y a los
sindicatos y a las asociaciones de madres y padres. Se
plantearon numerosas dudas sobre cómo agilizar, cómo
aplicar la gran capacidad de medidas de higiene, salud y
prevención que figuraban en aquel protocolo de desescalada.
Los representantes de los sindicatos com ANPE, STEI, UGT,
USO, ya mostraron desde el primer momento su oposición al
plan de desescalada propuesto por su conselleria, pero
también la concertada: Escuela Católica, el sindicato FSIE...
En definitiva, todos los sindicatos, todas las APA y patronales
también de la concertada rechazaron su plan de desescalada.

En relación con los niños de infantil surgieron muchísimas
dudas, porque eran los niños más pequeños, a los que menos
se podía garantizar esa seguridad. ¿Por qué esa franja de edad?,
¿por qué sólo de 0 a 6 y los niños de primaria? Por tanto eso
no favorecía a la conciliación laboral, porque nosotros
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estamos de acuerdo, porque ¿qué pasaba con las familias que
tienen un niño en infantil y otro en primaria? ¿Y de quién sería
la responsabilidad si un niño o un profesor se contagia?, y se
lo pedían los centros educativos, pero usted nunca asumió esa
responsabilidad. Además el hecho de que la vuelta fuera
anunciada por la ministra Celaá como voluntaria generaba
claramente una brecha presencial. Los directores, los
docentes, los representantes manifestaron que no había ningún
beneficio y sólo inconvenientes, y a nivel sanitario no se
garantizaba tampoco que fuera seguro. El planteamiento de
que los centros educativos sirvieran para unos cuantos de sus
alumnos como de custodia no tenía sentido, y usted es
consciente también.

Desde Ciudadanos se lo pedimos también en ese mismo
momento, que la vuelta a clase sólo se hiciera de forma
consensuada, con todas las garantías de seguridad, y no
apoyábamos una vuelta a las aulas en esas circunstancias, y
menos a espaldas de la comunidad educativa, y así se lo
exigimos, Sr. Conseller. Y usted tuvo que rectificar, como
siempre hacen, a golpe de presiones, aunque no les guste este
término usted sí que rectificó, rectificó el 14 de mayo y
anunció por primera vez esa semana que no habría vuelta a las
clases. En definitiva, conseller, le sobró de nuevo
improvisación, imprecisión, y ha faltado en todo momento
concreción y certezas. Las instrucciones no eran claras para
los equipos directivos y los docentes, que no sabían si..., al
menos los docentes sí que tenían que acudir a las aulas el 25
de mayo, y dudas que se planteaban los centros públicos era
también el tema de la limpieza y su coordinación porque,
como saben, es competencia de los ayuntamientos. 

Y por fin ayer llega esta resolución, con el protocolo para
la fase 2 del proceso de desescalada progresiva al que usted
nos ha hecho mención. Tarde, pero llega al menos, y le
reconozco que esta vez sí que ha consensuado este protocolo
con todo el sector, el sector público y la comunidad educativa
concertada.

Pero sigue habiendo incertezas. ¿Va a asumir la conselleria
la adquisición y la financiación de mascarillas, guantes,
dispensadores de geles y las mamparas necesarias, sí o no?,
todas, tanto para los públicos como para los concertados. ¿O
van a tener los públicos que pagarlo de sus remanente? Quiero
por favor que en su comparecencia lo aclare. ¿Cómo van a ser
los protocolos de seguridad para el programa de refuerzo
PAE? ¿Cómo van a posibilitar la extensión a los concertados,
ya que no hay tiempo material siguiendo el procedimiento
ordinario? 

Y ya entrando en la organización del curso 2020-2021,
desde Ciudadanos sí que somos conscientes de que ustedes
tienen que trabajar sobre una incerteza. No ha aclarado en su
exposición muchos aspectos que nos preocupan. Mire, ¿cómo
van a planificar el cambio de contenidos?; ¿se va a hacer?, ¿se
va a implantar un cambio de contenido curricular? ¿Cómo se
va a hacer compatible la enseñanza presencial con la
telemática? ¿Se va a disminuir el currículum educativo? ¿Se
van a reducir las horas lectivas de los alumnos? ¿Se van a
ampliar las horas de los docentes? Debemos reforzar, como

pedimos con nuestra proposición no de ley, esos medios y
herramientas digitales en la enseñanza ordinaria.

Y hoy le tenemos que pedir también el compromiso de
aumentar la dotación económica para la educación concertada,
congelada desde hace años, para que puedan garantizar el
refuerzo de docentes que va a ser necesario a partir del mes de
septiembre, porque va a ser un grave problema cuadrarlo con
el convenio colectivo, también; no sólo es una decisión de la
comunidad educativa sino también laboral y sindical. 

No puede negar, conseller, que los medios son
francamente insuficientes, y por eso también le pedimos que
tiene que aumentar la plantilla de docentes de los centros
educativos públicos para poder hacer ese desdoblamiento y
que haya una disminución de ratios por aula. Usted es muy
consciente, pero sigue dando esperanzas a los centros y a los
equipos directivos, pero su “poli” malo, el director general de
Planificación, el Sr. Moranta, en off -Morante- sí que admite
que es inviable ese planteamiento; aumentar la plantilla de
docentes es ciencia ficción, y nosotros lo lamentamos mucho,
conseller.

¿Cómo se va a organizar también la impartición de la
enseñanza mitad presencial, mitad telemática?, porque lo que
es seguro es que los centros educativos no tienen espacio para
poder hacer grupos reducidos. ¿Saben ya si vamos a poder
contar con financiación de fondos europeos para ello? Y para
el próximo curso la solución no sólo es educativa, también
habrá que coordinar las medidas sanitarias: ¿qué haremos con
los comedores, con el transporte escolar...?

Y sobre las escoletes privadas, mire, tienen la libertad de
abrir, usted lo ha dicho, ¿pero es consciente que con estos
ratios es completamente inviable e insostenible para esas
escoletes y guarderías privadas que lo hagan?, con 3 bebés por
aula, con 4 niños de 1 a 2 años y con 6 niños por aula entre 2
y 3. 

Y necesitamos un plan transversal de conciliación, se lo
dije la semana pasada, y mi grupo fue el primero en registrar
una proposición no de ley en ese sentido, solicitando un plan
transversal, y le agradezco que se hayan sumado, aunque van a
rebufo y que todos los partidos que forman el pacto hayan
presentado ahora una propuesta en el mismo sentido que la
hemos presentado nosotros, y algún grupo también se ha
sumado a ello. Es urgente, pero debería estar en marcha ya
para el mes de junio. La conciliación no tiene que ser sólo
viable para los meses de verano, sino que en el mes de junio
tenemos que dar esas respuestas a las familias de Baleares, y
ya sabe que coincido con usted en que la educación no sólo
puede verse como conciliación, ni mucho menos, pero le digo
que por favor apremie este plan de conciliación y ponga al
servicio de este plan transversal centros educativos para poder
custodiar a estos niños.

Muchas gracias, y espero que nos pueda contestar a las
preguntas que le hemos hecho.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats, també des del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca ens volem afegir a aquestes
condolences i ens sumam a l’especial condolença que ha
manifestat el conseller d’Educació en referència al mestre
santjoaner, Pep Roig, mort per aquest virus durant el
confinament. Volem recordar que Pep Roig va ser director
molts d’anys de l’escola de Son Juny, ara n’era mestre,
membre del claustre, i ha estat tota la vida militant actiu de
l’Assemblea per Sant Joan i de tots els moviments de docents
que hi ha hagut en aquest país, i volem tenir un record també
per a ell.

Bé, d’unes setmanes cap aquí, des del Govern de l’Estat es
parla de dos conceptes, un és desescalada i l’altre és nova
normalitat. Pel que fa al primer, tal i com va explicar l’altre
dia l’alpinista catalana Araceli Segarra en el FAQS de TV3,
fent referència a la seguretat, la desescalada és més important
que l’ascens, la desescalada és quan ja has fet cim, per tant, és
fàcil confiar-se. Per això hem de fer cas als professionals,
sobretot als professionals de la salut, perquè qualsevol passa
en fals pot ser haver de tornar enrere. I pel que fa a la nova
normalitat, no sabem qui es va inventar aquest concepte, però
el que és clar és que no ens agrada, perquè si la nova
normalitat consisteix en que l’extrema dreta omple de fum i
renou els centres de les ciutats, això ni és nou ni és normal.
Hauríem de cercar un altre concepte, no li podem donar el
nom de normalitat a això, a aquesta situació.

Tornem a la desescalada i al cas que ens ocupa, l’educació.
Un sector que com hem dit sempre és especialment sensible,
ha arribat el moment en què a poc a poc els sectors que han
estat aturats o fent teletreball, vagin tornant als llocs de feina,
tots els que puguin i això també haurà de passar un moment o
l’altre a escoles i instituts. Hem de pensar, però, que no és el
mateix un aula de 0-3 que una de 2n de batxiller, que no és el
mateix un centre d’una línia que un centre de tres línies, o un
centre dins Palma a un centre als afores d’un poble, etc.
L’organització de cada un dels centres serà específica per a
aquell centre i l’haurà de preveure cada equip directiu amb el
seu claustre. Ara bé, amb el suport tècnic, econòmic,
pedagògic i anímic de la seva conselleria. Sr. Conseller, la
seva conselleria s’hi ha d’abocar, hi ha d’haver instruccions
clares, implicació i pressupost. Cap equip directiu, cap docent,
cap família del nostre país no s’ha de sentir tota sola en
aquests moments, seran moments de molta dificultat, hi haurà
nervis, hi haurà estrès, molta gent té por, no és per menys, hi
ha vides en joc. Per tant, cuidem molt equips directius,
docents i famílies.

Per altra banda tenim els criteris pedagògics a l’hora de
gestionar el fi de curs, després de dos mesos sense classes
presencials. És clar que hi ha d’haver uns criteris comuns, no
hem d’oblidar, però, que qui coneix l’alumnat és qui l’ha

tengut tot l’any, qui mereix la confiança és el docent, que tot
i les dificultats ha fet l’impossible per comunicar-se tant amb
l’alumne com amb les seves famílies. Deixem que els docents
facin la seva feina, són els millors en allò seu, coneixen
l’alumnat, es coordinen amb cicles, especialistes, equips de
suport, claustres, equips directius, famílies, es comuniquen
amb les famílies durant tot el curs, però és que en aquesta
situació que estam ho han fet amb més intensitat si ha fet falta.
Per això, al marge d’instruccions, qui té els coneixements i el
saber necessari per decidir són els docents.

Per una altra banda tenim un dels temes més delicats de
tots, la tornada de les escoletes 0-3. La veritat és que trobam
a faltar implicació, suport i pressupost sobretot del Govern
espanyol, però també de la seva conselleria amb els
ajuntaments a l’hora de plantejar la tornada a l’activitat
d’aquests centres. Sabem que les darreres setmanes hi ha estat
fent feina amb intensitat i la cosa ha anat per bé i ha millorat
molt, però els ajuntaments no poden ser ni l’única ni la
principal administració que doni resposta a les famílies amb
criatures 0-3. Els ajuntaments van sobrepassats, les
estructures municipals no estan preparades per aguantar aquest
pes, amb els serveis socials ja els resobra, pensau que els
ajuntaments tenen això, estructures minses, molt de doblers
als bancs, però estructures minses. 

Ens trobam amb un govern espanyol que manté una regla de
despesa que impedeix als ajuntaments disposar dels superàvits
que duen acumulant des de fa anys. Aquesta norma no els
permet ni tan sols atendre les necessitats socials generades
per aquesta crisi. Els permeten fer un ús d’un 20% dels seus
estalvis, en poques paraules, un insult. No podem quedar
impassibles, sabem positivament que les famílies acudiran als
ajuntaments i aquests , amb la vocació de servei públic que
tenen, faran l’impossible per donar aquest servei. Per tant, és
important, Sr. Conseller, que des de la seva conselleria
acompanyi els ajuntaments, els ajudi tècnicament i amb
pressupost per a les escoletes 0-3. I ja li dic, sabem
positivament que les darreres setmanes la cosa ha millorat
molt. 

Quant a la tornada del curs 2020-2021, vostè ha parlat de
currículums, de digitalització, de serveis complementaris,
entenem que la cosa va per bon camí, entenem que aquests
paràmetres, aquests eixos són els necessaris per posar en
marxa el curs que ve, però sobretot que no manquin recursos
humans. Aquests són els que fan de l’educació  una cosa
especial.

I un altre tema delicat, quant a la conciliació, no facem a
l’escola responsable de la conciliació. L’escola, sigui a l’etapa
que sigui, és per educar, per ensenyar, la conciliació és una
altra cosa que correspon a un altre negociat. Ara bé, és clar
que qualque cosa hem de fer i que el Govern, parl del Govern,
no de la Conselleria d’Educació, i l’Estat han de donar
resposta a les famílies i sobretot és l’Estat és qui hi té més a
dir. 

I ja per acabar, Sr. Conseller, estam d’acord amb vostè,
entenem que el Govern espanyol s’ha de fer corresponsable,
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sobretot en pressupost, juntament amb la seva conselleria que
és qui està en contacte amb els claustres, de la desescalada en
totes les etapes educatives d’ara fins a principi de curs de l’any
que ve, amb instruccions clares i pressupost. 

I recordi, és una qüestió de justícia, l’Estat espanyol deu
molt a aquest país i a les seves persones, l’educació no pot
patir, és la baula fonamental de l’engranatge d’una societat de
persones lliures. Exigim a l’Estat allò que ens toca i cerqui la
complicitat de tota la comunitat educativa, només així serà
possible donar resposta tant a les necessitats de les famílies,
com a la imprescindible salut laboral dels professionals de
l’educació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Hoy estamos ante una
comparecencia del consejero de Educación, lo digo por
algunos partidos que parece que el que comparecía era yo, es
el Sr. Martí March el que comparece. Yo ha habido un
momento con la intervención de la Sra. Santiago, que he
estado a punto de decirle al Sr. Presidente ver si podía
interrumpir la sesión ante el festival de insultos, pero al final
he pensado que no, que es mejor que quede reflejado en el
Diario de Sesiones y así dentro de unos años cuando los
señores comunistas de Podemos ya no estén que la gente
pueda ver hasta que punto llegaron aquellos antidemócratas
con carnet a estar aquí y decir las mil y una barbaridades que
se han soltado aquí. Por eso es mejor que quede reflejado en
el Diario de Sesiones porque evidentemente además ya nadie
se cree todo lo que ha dicho usted. No se lo creen
efectivamente esos miles de vehículos que salieron a la calle,
muchísimos de ellos, por no decir una mayoría importante,
gente de barrios obreros, gente trabajadora, gente abandonada,
completamente abandonada por el Gobierno del Partido
Socialista, de Podemos y de MÉS, en este caso aquí en
Baleares.

Ha dicho la Sra. Santiago que el derecho a la educación, a
la manifestación y demás es un logo de la izquierda. Bueno, el
derecho a la educación es un derecho universal, recogido en
la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948
que está basada en el humanismo cristiano. Que la izquierda y
su aportación a los derechos, sobre todo la extrema izquierda
comunista que ustedes representan, desde luego está muy
alejado de los derechos universales, si no está muy de la mano
del totalitarismo, y así ha estado en infinidad de países.

Claro, que salgan los señores de Podemos a hablar que
quieren una escuela sin exámenes y sin libros, bueno, oiga,
para eso digan, miren, no queremos escuelas, y ya está. Ya lo
decían algunos de ustedes que era mejor educarlos en tribu,

pues así, se educan en una tribu y mejor, yo creo que la
evolución del país será espectacular con su sistema educativo.

Están obsesionados con esa manifestación, lo sé, lo sé, ha
sido un éxito, bueno, hay que encajar estos éxitos y no pasa
nada, si los señores de MÉS se quieren manifestar de otro
modo que se manifiesten del modo que quieren, pueden hacer
también manifestaciones con carro y burro y no pasa nada,
además el burro catalán es su símbolo, ¿no?, entonces, pues
háganlo y se sentirán a gusto. 

Nosotros venimos a respetar el derecho a la
manifestación, además manifestaciones ejemplares y cívicas
como ha sido la de este sábado, muy diferente de aquellas que
convoca la extrema izquierda con todo tipo de contenedores
incendiados, disturbios, pedradas, heridos y demás. Aquí no
hubo ni un incidente, ejemplar, la ciudadanía hizo un ejercicio
cívico de derecho a la manifestación. Por cierto, les recuerdo
que estaba legalmente autorizada. Es un derecho que aún no
han podido eliminar, dentro de esta agenda progresiva de
eliminación de derechos y libertades que la izquierda y la
extrema izquierda están intentado aplicar. Así que, digan
ustedes las barbaridades que quieran, no pasa absolutamente
nada.

Luego, por cierto, es que ha sido muy buena la
intervención de Ciudadanos, Sra. Guasp, que nos pone al
mismo nivel de los populistas y demás, y lo dice el partido que
vota y pacta con Pedro Sánchez, que va de la mano de
Podemos. Esto de verdad que es espectacular, porque que
ustedes hablen de populismos cuando están...

(Alguns aplaudiments)

... apoyando -gracias por el aplauso- que están apoyando a los
populistas ustedes, pues la verdad, es que creo que la otra cara
de la moneda de ese populismo son ustedes, que ya no saben
ni donde están. Se han convertido en el tonto útil del PSOE, y
así les va. Lo digo porque pueden ahorrarse estas
manifestaciones porque hacen un poco el ridículo.

Independientemente de estas manifestaciones previas a mi
intervención, yo quiero centrarme en la comparecencia del
consejero de Educación, que realmente ha venido aquí pues
bueno..., nos ha leído buena parte de su discurso, largo, denso,
... nos ha leído la resolución publicada en el boletín oficial,
claro, no nos la leído entero porque realmente esa resolución
tiene seis páginas de protocolo y 26 de anexos, que los anexos
son cómo lavarse las manos, cómo protegerse y demás. Oiga,
para eso no hace falta publicar una resolución en el BOIB que
además yo creo que el personal docente es muy consciente y
sabe perfectamente y tiene esos recursos completamente a
mano.

Ha empezado, Sr. Consejero, hablando de los logros
durante el estado de alarma. Hombre, lo mejor que podría
usted empezar aquí es pedir perdón por el desastre de gestión
durante este estado de alarma, su gobierno, el Gobierno
balear, y el Gobierno de España, que son del mismo color que
ustedes, porque la verdad es que la gestión no ha podido ser
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peor. Ustedes siguen perjudicando a la enseñanza, lo  hacen
históricamente, ahí está el resultado, a la cola de todo en
resultados educativos, punteros en fracaso escolar, en
abandono; ése es el resultado de una enseñanza basada en la
filosofía de la izquierda. Y siguen en ello, o sea, no es desde
luego para sacar pecho, incluso ahora ya rebajan la exigencia
de las becas hasta la ignominia para seguir subsidiando a
aquellos que no tienen un nivel adecuado y al que además van
a condenar precisamente a las familias más humildes a no
poder seguir realmente avanzando en una calidad educativa,
que es la que nosotros desde luego defendemos. Eso sí, la
gran mayoría de miembros del Gobierno, de la izquierda, de la
extrema izquierda, a esos no les va a pasar nada porque irán a
sus colegios privados, a las universidades privadas, por
supuesto sin inmersión obligatoria en catalán, eso por
supuesto, y ahí esos no serán los afectados.

Tampoco es muy loable que hayan querido desmantelar los
centros de educación especial por una parte, pero por otra
pretenden rebajar las ratios de aula a unos niveles imposibles
de sostener si no es contratando pues como mínimo 3.000
profesores, que lo dudo..., dudo mucho que puedan hacerlo.

Una pregunta, Sr. Consejero, ¿ustedes cuando hablan de
comunidad educativa realmente están incluyendo a las familias
en ese concepto de comunidad educativa? Porque yo lo que
creo es que les trae sin cuidado. Usted es consciente de que
les familias hoy en día se encuentran absolutamente
colapsadas y lo único que saben seguro es que van a pasar sus
hijos de curso hipotecados. Tampoco sabemos realmente,
porque aquí ha hablado del final del curso e inicio del
próximo, pero no ha dicho ni una palabra de esa promoción
general que ya anunció la ministra Celaá, una ministra Celaá
que propone una serie de medidas que después no son
aprobadas por una serie de comunidades autónomas y después
pasa lo que pasa, esta descoordinación absoluta donde unas
han seguido un camino, otras han seguido otro y desde luego
el camino que sigue Baleares pues no es..., no es, digamos, una
comunidad que está adoptando unas medidas que le van a
suponer un éxito escolar para los alumnos. 

Yo hay cosas que no puedo entender. No sé por qué no nos
fijamos en los mejores, por qué no nos fijamos incluso en
algunas comunidades autónomas donde sí que han abierto
centros o si ustedes que tienen esta relación tan fluida y
fantástica con el ministerio, ¿por qué no le dicen que se fijen
en los países que realmente están gestionando la educación de
otro modo? Por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia, Austria
ya han reabierto sus centros educativos, y además ya hace
semanas, en algún caso alguno hace un mes, y miren los
índices de contagio y miren los índices de reactivación
económica, ¿por qué no se fijan en los mejores en vez de
fijarse en los peores? Porque con este sistema que están
ustedes adoptando lo que están perjudicando claramente no es
sólo al alumno sino a la conciliación familiar y laboral. 

Ustedes vienen aquí dos meses después a hablarnos de que
están estudiando un plan de conciliación, dos meses después.
Ya no nos creemos absolutamente este plan de conciliación. 

¿Ustedes qué intentan de alguna manera?, escudarse en que
tienen en las federaciones de padres, que son vamos son de los
suyos..., ¿no son de los suyos?, pues bueno, la mayoría de
cargos sindicales y sobre todo de federaciones de padres
acaban de altos cargos o de directores en su consejería.
Fíjese, debe ser casualidad. Pero vamos, es normal que no
haya estas protestas porque quien, es triste decirlo, pero
quienes dirige esas federaciones de padres pues claro
lógicamente son de su cuerda y no les van a protestar. Pero
una federación de padres, al igual que una asociación de
padres, no representa a la mayoría de los padres. Usted sabe
que la participación, desgraciadamente, de las familias en los
órganos de asociaciones de padres es..., es..., la verdad es que
es muy bajo. Hable con las familias, entérese de qué situación
están pasando, deles alguna solución. No sabemos cómo va a
ser el curso que viene, empiecen a trabajar ya, no anuncien y
anuncien sin hacer absolutamente nada. 

Cuando ustedes hablan que van a tener que reformar el
currículum, esto me ha llamado la atención, a mí me gustaría
que me respondiera a ver realmente ¿quiénes van a tomar la
decisión de la reforma?, ¿qué parámetros van a tener en
cuenta?, ¿cuándo van a llevar a cabo esa reforma curricular?
Porque es bastante importante. 

Al igual que pedir una partida económica COVID-19,
como la ha llamado usted. Aquí todos estamos pidiendo
partidas económicas, pero de reducir una administración
enorme que cuesta millones de euros, de ahí nadie dice ni una
palabra, que sería una buena forma de ahorro.

Pero bueno, si me puede contestar a esas preguntas sí que
se lo agradecería. No hace falta que diga que ustedes quieren
consensuar y que van a llegar a grandes consensos con,
incluso, las formaciones políticas y demás porque no nos lo
creemos. De hecho, ustedes no quieren consensuar, ustedes
van aplicando el rodillo. Nosotros hemos aquí presentado
hasta 115 propuestas y no han querido consensuar ninguna, las
han tumbado directamente. Después se da la paradoja que
aprueban algunos decretos que recogen algunas de nuestras
propuestas, pero claro se han dado cuenta y después aprueban
otro decreto para tumbar al anterior. Claro, ese es el consenso
que ustedes entienden, por eso no hace que hable de
consensuar, ya sabemos que no quieren consensuar, pero al
menos que nos digan, para que las familias sepan hacía dónde
van en ese próximo curso escolar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara correspon al Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies. Un disgust per a qui se n’ha anat, qui ha mort per
la COVID-19 i sempre un record i una alegria per als que s’han
curat, molts d’ànims per als que lluiten contra el virus i salut
per a tots. 
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Gràcies, Sr. President, diputats i diputades, personal de la
cambra, mitjans de comunicació, tots els que ens seguiu a
través del senyal d’IB3 i de l’streaming del Parlament de les
Illes Balears. Sr. Conseller, com està? Benvingut a ca seva
també. 

El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes està molt
content que hagi vengut, Sr. Conseller, a explicar-nos el
degoteig continu de resolucions, directrius i instruccions que
dia rere dia s’han donat des de la seva conselleria o també des
del Ministeri d’Educació, unes més encertades que les altres,
també li ho dic, d’ençà que ens vam veure en aquest ple de dia
28 d’abril, no sé si ho recordarà, a la seva primera
compareixença des de la declaració de l’estat d’alarma. 

Qui sap si ens tornarem a veure ben aviat, perquè vostè
m’ha fet un regateig, nosaltres li vàrem demanar
compareixença en comissió, vostè em va passar, jo no som
molt futbolera, però no sé si em va passar per l’esquerra o per
la dreta, va demanar compareixença i ha fet gol, ha vengut al
ple primer, ja sé que no és vostè, que és el Parlament qui ho
decideix. Però en qualsevol cas estic contenta que comparegui
i esper que d’aquí molt poquet ens tornem a veure en
compareixença perquè ho vàrem sol·licitar i de fet fa dues
setmanes que ja es va aprovar.

La primera reflexió que m’agradaria fer-li des del meu
absolut respecte i consideració cap a la feina que fa vostè i
que li reconec, com el seu equip i allò que han duit a terme
aquests mesos és que el grup parlamentari pensa que un dels
principals problemes que patim avui és la manca de confiança.
No dic que vostès se la mereixin o no se la mereixin -manca
de confiança-, ens han sobrevingut els esdeveniments i no
confiam, una manca de confiança en l’administració gegant,
aquella que ve d’Espanya, aquella que ve de la comunitat en
general i en molts d’àmbits, també l’educatiu. 

Vostè amb les mesures que ha posat damunt la taula no ha
aconseguit crear el clima de confiança dins la comunitat
educativa, que també inclou els pares i les mares i això lluny
de parèixer una qüestió frívola, és un dels principals
problemes que tenim a l’hora de reactivar el sistema educatiu
balear. La incapacitat de l’administració d’oferir garanties
sanitàries i en conseqüència generar confiança, per què?
Vostès governen, és difícil? Sí, però han de generar més
confiança, cosa que no tenim a hores d’ara.

On som en aquests moments, conseller? Estudiants acabant
el curs a casa de forma telemàtica, dia 28 d’abril, aquell dia de
la compareixença, Educació iniciava la distribució
d’ordinadors als centres de Mallorca, ja pareix prehistòria,
però ja els han repartit tots? Perquè nosaltres rebem titulars,
tenim informació però llavors no arribam a saber com acaben
les històries. Encara no estan tots  repartits? No, quatre
setmanes queden per a final de curs. Quedaran, sí però el curs
haurà passat, ja sé que quedaran, m’imagín que no els deixaran
una mitja hora fins que acabi el curs i els tornaran prendre. Ho
deman, perquè -com deia- queden menys de 4 setmanes per
acabar el curs. En un primer moment devers dia 5 de maig, es
va dir que les classes presencials es recuperarien el 25 de

maig, en els cursos final d’ESO, Batxillerat i FP i que serien
voluntàries.

Dia 6 de maig, e ls  sindicats, els docents i els directors
dels centres rebutgen la tornada a classe voluntària, manca de
garanties de protecció, inadequació dels centres docents i en
canvi, els pares demanaven la tornada també a Primària, per
facilitar la conciliació. S’ha parlat aquí o s’ha dit aquí per part
d’algun company diputat, que la conciliació no és cosa de
l’escola, no, efectivament, però és que és un dels eixos clau,
la societat està organitzada així. L’escola ha d’educar els
nins?, sí, però la conciliació forma part del sistema educatiu
i social que tenim.

Dia 15 de maig es comunica que les escoles no obriran
aquest curs, només per a tutories voluntàries dels darrers
cursos i es permet obrir les llars d’infants que puguin garantir
els requisits sanitaris. Vostè ha dit aquí fa uns minuts que creu
en la presencialitat, ho creim nosaltres també, però qui és que
el té tan fermat que no podem obrir? Qui és que el té tan
fermat, Sr. Conseller, que vostè tal vegada era partidari d’obrir
i els han dit que no. Bé, no diré qui, però és clar que n’hi ha
que s’han plantat i han dit que no, que no volen tornar a les
aules. Bé, vostè em contestarà després.

En 10 dies passaren d’anunciar que s’obririen els centres
als estudiants dels darrers cursos, a dir que les escoles no
obriran i que només ho farien per a tutories voluntàries per als
darrers cursos. País Basc, un 20% d’instituts i quasi la totalitat
de centres de Formació Professional, diu el titular de premsa
“regresan con normalidad”, no a la nueva normalidad. Per
què aquí no?, és la nostra pregunta. Jo comprenc que ningú no
vol la responsabilitat de què hi hagi un rebrot, també entenc
que és això, però vostè m’ho contestarà.

Aquestes divagacions, ara sí, ara no, ara tal vegada, però sí,
però no, han estat la tònica en general en la gestió d’aquesta
crisi per part de la seva conselleria i m’atreviria a dir que en
general per part de tots els poders públics a causa també del
desconeixement absolut de la COVID. Nosaltres comprenem
moltes coses, les podem comprendre totes, de fet, però això
és el que ha passat i això és allò que nosaltres ens arriba com
a societat, és allò que pateixen els pares i mares, els alumnes
que estan més despistats com no hi havien estat mai. Que és
una situació ja no extranatural, excepcional, gairebé sembla a
vegades paranormal. 

Com és el cas dels docents que han vist com es doblaven
les hores de feina durant el confinament i que ara a més se’ls
exigeix tot un munt de burocràcia inútil, com són els informes
individuals per avaluar la tasca realitzada per cada alumne
durant el confinament, a més de l’informe preceptiu per
justificar els suspesos en cas que n’hi hagi. Pensam que abans
de prendre qualsevol decisió amb la responsabilitat que vostè
té, s’ha de tenir clar, ens estimam més que no ens ho contin
pel camí, és a dir, que ho tenguin clar i si aquesta mesura es
podrà fer efectiva sobre el terreny i quines implicacions reals
podrà tenir. És a dir, que quan ens doni una mesura, que sigui
clara, que no canviem d’opinió constantment, perquè ordre
més contraordre, ja ho sap vostè, és igual a desordre.
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Passaré al futur immediat. Tutories voluntàries els darrers
cursos, com es faran aquestes tutories voluntàries que
suposadament comencen ja? Quin protocol d’actuació
s’aplicarà? Quan es va donar a conèixer als centres? Estam
d’acord que les tutories són necessàries en aquests darrers
cursos, però vist el vist i  la lògica que ens acompanya, són
realment necessàries que siguin presencials? Aquí sí apostam
per la presencialitat? Ens han dit el què, però m’agradaria
saber el perquè també.

Les llars d’infants tenen permís per obrir si compleixen
els requisits sanitaris. Sabem que gràcies a la feina de consens
duta a terme per part de la FELIB, les escoletes de titularitat
municipal no obriran fins que les Balears entrin en la fase 3.
Tenim criteris i protocols comuns per poder obrir? 

(Se sent el Sr. Conseller d’Educació, Universitat i
Recercar que diu: “És clar”.)

És clar, idò molt bé, m’alegra sentir-ho, però m’agradaria
que m’ho explicàs. Divendres encara no en teníem, d’acord,
val, ara ja estan?, idò molt bé, expliqui-m’ho per favor.

Les famílies tenen greus problemes per conciliar la
tornada a la feina amb la continuació del curs escolar de forma
telemàtica, com hem dit. La presidenta Armengol en el ple de
la setmana passada ens va comentar que tenien quasi enllestit
un pla de conciliació. Diumenge la presidenta demanda al
Govern d’Espanya que contribueixi en el desenvolupament del
mateix amb recursos i mesures concretes. Gran paraula
“recursos”, vostè demana un pla econòmic COVID-19 per a
l’educació, nosaltres creiem que serà, no necessari,
imprescindible, hem de recordar com estàvem el desembre
amb el tema del pressupost i com arribarem estar ara amb tot
això, totes les partides extraordinàries que seran necessàries.
Però què contesta Madrid? És que jo crec que Madrid també
juga a futbol, també juga a futbol i també ens regateja
constantment.

Una vegada més, però, arriben tard perquè molts pares i
mares han tornat a la seva feina presencial, ja no és la futura
conciliació, no, no, és que ja hi hem tornat i amb qui queden?
Amb els padrins. No eren població de risc els padrins? Què
hem de fer? Sr. Conseller, ens podria explicar exactament en
què consistirà aquest pla de conciliació? Quan estarà enllestit?
Quan serà d’aplicació? Quines famílies s’hi podran acollir?
Què passa amb els que no? Tornam a la casella de sortida, els
padrins es queden amb els infants.

No em bastarà el temps per tot el que li he de demanar
avui, eh? El programa de reforç escolar que es fa cada any el
juliol, aquest any s’amplia fins a cinquè i sisè, aspecte que
consideram positiu, però, està adaptat a la realitat de l’alumnat
en aquesta situació tan extraordinària que patim?, perquè
bàsicament és el mateix que el curs anterior i si no, conti’m
quines són les diferències perquè nosaltres no les hem
acabades de trobar, no hem trobat Wally d’aquest pla. Estan
preparades les escoles per rebre aquests alumnes amb totes
les garanties sanitàries? Qui farà aquests classes? Es farà a
tots els centres? És voluntari per als centres? Perquè, si no,

tots els centres fan aquest reforç podria haver-hi casos
d’alumnes que ho necessiten i que no hi tendran accés, i això
pensam que podria ser inacceptable.

Procés d’escolarització per al curs 2020-2021. Conseller,
serà telemàtic per a totes les etapes i a través de plataformes
informàtiques, a les quals recordam que no tots els pares i les
mares podran accedir, sigui perquè no hi tenen accés o perquè
no saben com fer-ho. Quines vies per ajudar les famílies a fer
aquest tràmit tenen previstes?; el Decret llei 7/2020 no ho
especifica. Serà una ajuda telefònica, presencial...? Ens
preocupa que hi hagi nins i nines que quedin exclosos d’aquest
procés per mor d’aquesta escletxa digital. Ja hem vist que quan
les coses estan malament hi ha desigualtats, sempre n’hi ha
que corren més que els altres i sempre n’hi ha que no poden
córrer. Com pensa solucionar aquesta papereta?

Selectivitat. Es mantenen les proves presencials, però si no
es pogués tenen un pla B?, un sistema alternatiu? 

I futur del curs escolar 2020-2021; jo entenc, pel que ha
dit, que hi treballaran el juliol i l’agost, perquè ara estan
treballant en el final d’aquest curs, això m’ha semblat poder
llegir entre línies de les seves declaracions. Ens preocupa si
estarem preparats o no per començar el nou curs escolar.
Vostè ja va dir que no seria un curs normal, però hem de tendir
cap a una normalitat, que supòs que és el seu objectiu número
1, això no ho dubt, amb totes les garanties sanitàries, amb tots
els protocols llestos i amb les màximes certeses possibles.

I ens salten totes les alarmes quan, per exemple, la
Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres alerta que
els serveis de prevenció de la Conselleria d’Educació estan
desbordats, denuncia manca de recursos suficients per
afrontar l’avaluació de tots els docents abans que comencin
les classes el setembre, diuen que només disposen d’un terç
o d’una tercera part dels recursos que consideren necessaris.
Així ho publicava el diari Última Hora dia 21 de maig. Li
consta que siguin certes aquestes afirmacions? Té previst la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca augmentar els
recursos necessaris per fer imprescindible avaluació als
docents abans de l’inici del pròxim curs? 

I com serà aquest pròxim curs? Ratio d’alumnes per aula,
materials de protecció que seran necessaris; quines seran les
mesures de seguretat sanitària que hauran de complir els
centres, els alumnes i els professors?

Són moltíssimes preguntes. Gairebé em sap greu
verbalitzar-les totes, però és que és són les preguntes que es
fan els pares i les mares d’aquesta comunitat autònoma. Com
ho faran per anar a escola? Ells tenen la sensació que han
perdut el curs; tot i que vagin a escola cada dia i, com deia la
Sra. Riera, els papàs i les mamàs han hagut de fer de
professors a ca seva, però i l’any que ve com serà?; primer han
d’estar protegits i, segon, han d’aprendre. I llavors com es
farà?, la meitat telemàticament i la meitat a escola, com va dir
la ministra Celaá?, o es farà amb unes altres aules que estaran
devora? Clar, tot són grans incògnites i, la veritat, cada vegada
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que parla na Celaá puja el pa, directe, si val 0,80, a 1,20, això
és així cada vegada, cada vegada, cada vegada.

I perdoni, com deia, si feim tantes preguntes, però ens
preocupa que arribi l’hora de començar el curs i que no ho
tenguem clar. Generi confiança...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, hauria d’anar acabant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Idò acabaré. Gràcies, Sr. President. Llavors continuarem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt. Ens acompanya la Sra. Tur, té la paraula.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bon dia. Gràcies, president. Bon dia, diputades,
diputats, membres del Govern. Bé, jo centraré la meva
intervenció especialment en la franja 0-3, Sr. Conseller, i
després també apuntaré algunes altres qüestions, però centraré
la meva intervenció en aquesta franja, perquè crec que partim
d’un supòsit que és erroni de dalt a baix, i del qual vostè no
n’és culpable, però sí que en serà corresponsable, i és que el
fet que el Govern central hagi decidit que els protocols
sanitaris per al sector educatiu a l’hora de tornar a les escoles
és el mateix per a tots els infants independentment de la seva
franja d’edat crec que és un error capital que, si des del
Govern de les Illes Balears no es pot esmenar, tendrem una
situació molt greu, Sr. Conseller, perquè en primer lloc tenim
un mapa d’escoletes que, clar, cada una és de son pare i sa
mare: el Govern en té  4, els consells tenen les seves, els
ajuntaments tenen les seves, després hi ha la privada, etc., etc.,
i la realitat a dia d’avui és que, com vostè sap perfectament i
molt millor que jo, si s’escau, la impossibilitat d’aplicar els
mateixos protocols sanitaris als infants de 0 a 3 respecte de
les altres franges d’edat és total, és impossible, i una de les
bases imprescindibles per a la tornada d’aquests infants més
petits a les escoletes és precisament que puguin mantenir el
contacte amb les persones que els eduquen, amb les seves
cuidadores i amb els seus educadors i educadores, però també
amb els infants amb els quals comparteixen aula. Per tant jo
crec que el tenim en aquest moment, Sr. Conseller, és una
quantitat d’incògnites tremenda. 

Jo em deman, i vostè em respondrà si té la informació:
estan vostès treballant en un protocol específic per a aquesta
franja d’edat que unifiqui criteris per a totes les escoletes de
les Illes Balears, independentment de qui sigui la titularitat de
cadascuna d’elles? Aquesta és la primera qüestió.

Segona: tenen un pla B per facilitar o fer front a aquesta
situació que es donarà davant d’una molt probable reducció de
ratios també en aquesta franja d’edat, i que davant la falta de

places d’infantil 0-3 deixarà una quantitat immensa d’infants
petitons sense recurs educatiu? 

Després em deman també si dins aquest pla de conciliació
que vostès varen anunciar ja fa una setmana i busques pens que
hi ha una qüestió que segueix quedant molt enlaire, i és la
qüestió de qui mediarà per fer possible que les empreses
donin permisos retribuïts als seus treballadors o per
flexibilitzar les jornades laborals, o per fer plans adaptats
perquè les plantilles dels seus treballadors puguin adequar-se
a la seva situació familiar i a les necessitats de l’empresa. La
Sra. Presidenta, quan vaig fer aquesta pregunta la setmana
passada en Ple, deixava aquesta feina, passava la pilota al terrat
del Govern central, igual que quan es plantejava també per
representants sobretot d’associacions de pares i mares la
necessitat -i que nosaltres compartim- la necessitat de buscar
també retribucions o algun tipus d’ajuts econòmics a les
famílies perquè puguin contractar gent que cuidi els seus fills
dins casa, perquè aquesta serà una realitat també que ens
trobaren. I també la presidenta sobre aquestes mesures
econòmiques emplaçava la negociació a les converses que té
el Govern amb el Govern de l’Estat, i emplaçava la solució en
aquestes dues qüestions, que crec que són les més, les més
importants i que tendran major impacte perquè aquest pla de
conciliació que vostès han aprovat tengui efectes, sense
desmerèixer, que quedi clar, cap de les mesures que vostès
han previst dins aquest pla, no les desmereix ni molt menys,
però vostès saben perfectament que l’èxit d’aquest pla
realment passa per aquestes dues mesures.

I jo insistesc perquè la presidenta no em va respondre
aquesta pregunta i jo li deman a vostè, Sr. March, si avui m’ho
pot respondre. Si el Govern central no fa... no dóna la cara
davant aquesta situació, i per tant no fa aquesta mediació amb
les empreses o no aprova resolucions que facilitin aquesta
conciliació i aquestes retribucions perquè la gent pugui
contractar persones per cuidar els infants, ho farà el Govern
de les Illes Balears?, perquè aquí vostès crec, Sr. March, que
no poden donar l’esquena a la realitat, i sap perfectament que
són les dues qüestions que realment faran que aquest pla
tengui èxit o  que aquest pla quedi a mig gas, i seria una
llàstima.

I després hi ha dues qüestions més, i no aniré molt més
lluny, hi ha dues qüestions més. Vostè a la seva primera
intervenció ha dit que necessitarà una partida COVID-19; ha
quantificat aquesta partida?, si és així, ens pot dir de quina
quantitat estam parlant o quines previsions han fet vostès?,
perquè no quedi tan enlaire i tenguem una idea almanco del
que vostès des de la conselleria consideren que és necessari
perquè puguin fer la feina que han de fer.

I després hi ha una altra qüestió, també. Pensen contractar
més docents per complir les ràtios que previsiblement ja a
partir  del proper curs també s’hauran de reduir?, quants de
docents  més i com estan fent aquest procés o com el faran en
el moment en què l’iniciïn?

Jo crec que aquestes són les grans incògnites de la seva
intervenció. Estic segura que segurament ho podrà esmenar a

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 30 / 26 de maig de 2020 2047

una segona intervenció, però ja li dic, Sr. Conseller, i
insistesc, crec que la franja 0-3, tot i que sabem perfectament
que no és escolarització obligatòria i que té unes
especificitats molt concretes, això ja ho sabem tots, però
també som conscients que aquesta franja d’edat no pot quedar
als  llimbs, no pot quedar als llimbs només per aquest
argument; crec que aquí el Govern de les Illes Balears també
ha de plantar cara a la situació, com està fent en la resta
d’assumptes, i cercar un protocol diferenciat, diferenciat de
la resta de protocols que s’han d’establir a les altres franges
d’edat, perquè els nins petitons evidentment han de poder anar
a l’escoleta, si cauen els hem de poder tocar, si necessiten una
aferrada els l’hem de poder donar i si necessiten contacte físic
amb la resta d’infants, perquè sabem tots que és així i que és
imprescindible, ho hem de poder fer amb les millors
condicions de seguretat.

I això és tot de moment. Gràcies, conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon la intervenció al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, tornam ser
aquí, a la compareixença del Sr. Conseller, una compareixença
que ve a parlar-nos de la implementació del protocol de
desescalada, la implementació de com tornar a la realitat
després d’aquest impasse que hem tingut en aquests mesos en
els quals hi ha hagut molts de canvis, hi ha hagut una espècie
de sotrac dins del món de l’educació i ara s’ha d’anar
recomposant.

Per una banda, és clar que hi ha una part, que hem repetit
aquí, que és la part sanitària en la qual tothom està d’acord que
hem de respectar i, per una altra part, hi ha la necessitat de
seguretat. També s’ha parlat aquí que el retorn a centres
educatius ha de ser amb la seguretat i amb la confiança
suficient perquè tant els pares com els alumnes se sentin
segurs, però també els docents que hi treballen se sentin
segurs.

Per tant, aquesta seguretat es complementa de dues
maneres: per una banda tenim la seguretat sanitària establerta
per part de l’Estat espanyol en els quals es va establint a través
de les fases, a través de les normes que dicten dintre de l’estat
d’alarma, com s’ha de funcionar: i després la comunitat
autònoma que fa allò que ha de fer, és a dir, exercir les
competències i organitzar aquesta retornada i e ls protocols
necessaris que són els que s’estan treballant ara, els protocols
necessaris  per a la fase 2 en la qual hi ha un retorn del
personal en general a centres i aquí... ens ha explicat aquí com
s’estan establint els protocols d’ús de material, de protecció
individual, de protecció col·lectiva, de neteja, etc.

Tots aquests protocols el que fan és donar-nos seguretat
perquè la tornada sigui en funció de les necessitats de cada

col·lectiu, és a dir, tant els alumnes que hi assistiran com els
altres.

Trob que per part del Govern des d’un primer moment
s’han donat tota una sèrie de mesures, s’han plantejat tota una
sèrie de mesures que aquí s’ha qualificat de... sense pla perquè
és que..., però també hem de dir tal vegada: no hi havia pla però
de previsió de l’arribada del coronavirus. Crec que s’ha fet i
s’ha fet una adaptació, ja ho hem parlat moltes vegades, s’ha
fet una adaptació molt ràpida amb la feina excel·lent de la
conselleria, dels docents, dels alumnes, dels pares per poder
superar aquesta... d’açò.

Ara, en la fase 2 ens donen les línies mestres per poder
seguir, però també crec que és molt important..., aquí s’ha
parlat de com els equips directius han de decidir com es fan
aquestes coses. 

Aquí s’ha parlat moltes vegades. L’autonomia de centres és
fonamental, s’ha de respectar l’autonomia de centres. Cada
equip directiu coneix la seva realitat. No és el mateix un
centre en un àmbit més rural que en un àmbit més urbà, un
centre més gros que un centre més petit, d’una línia, de dues
línies, etc. Per tant, crec que això s’està organitzant. S’està
organitzant a través de tutories, de tutories presencials que són
precisament de reforç de l’acció educativa que s’ha fet durant
aquests mesos. 

Nosaltres consideram que les tutories són necessàries,
però no són tutories d’orientació, sí són tutories de caràcter
formatiu per poder reforçar tots aquells  coneixements que
no... durant aquests mesos per les raons que siguin no s’han
pogut assolir.

També s’organitzen les mesures de protecció. Crec que
s’ha dit bastant clar que aquí per part de la conselleria s’ha
adquirit material i es distribuirà material tant a centres públics
com a centres concertats. Crec que hi ha una voluntat clara
d’assegurar que les condicions sanitàries i les restriccions es
compleixen a tots els centres. 

Aquí s’ha parlat molt de la preocupació per la concertada
perquè tenen després..., i a més, però és clar, tornem a dir...
per part del Govern durant tota la legislatura s’ha fet una
aposta per la concertada també. S’ha augmentat el nombre de
professors, s’ha mantingut..., fins i tot durant l’estat d’alarma
s’ha mantingut el concert, s’ha treballat per mantenir els
concerts i poder seguir tenint una escola que funciona. I fins
i tot ara quan es parla de programes d’acompanyament escolar
durant el mes de juliol s’amplien als cursos de cinquè i sisè i
s’amplia també a centres concertats.

També s’ha parlat aquí per part dels diferents representants
del tema de la connectivitat, dels chromebooks, que s’estan
lliurant, és clar que s’estan lliurant, s’estan lliurant perquè els
chromebooks primer han d’arribar, no hi ha un estoc de
chromebooks que es necessiten i a més a més s’han de
configurar. La conselleria configura tots i cadascun dels
chromebooks. Per tant, també es posen endavant....
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Jo crec que, en definitiva, durant tot aquest temps hi ha
hagut una resposta per poder cobrir les necessitats, ara en la
fase 2, entrem ara en la fase 2, es publica un protocol en el
qual s’organitza com acabarà el curs, un curs que acabarà d’una
forma no normal perquè el curs no ha estat normal, això és
més que clar, tothom ho sap, un curs que acabarà intentant que
tots puguin arribar on està previst i ara comencem a treballar
ja de cara al curs vinent, per preparar el curs 2020-2021.

Que després arribarem a la fase 3  amb molts pocs dies
abans que finalitzi el curs? Sí, però també estarà previst. Jo
crec que, en definitiva, el que importa és que es fan passes,
passes segures, molt poc a poc, sí que és cert, molt a poc a
poc perquè hi ha molt en joc, hi ha molt en joc, hi ha en joc la
seguretat dels alumnes, la seguretat dels docents, les
necessitats de les famílies.

I després volia fer aquí un esment..., perquè s’ha parlat de
manera sistemàtica del tema de la conciliació, i el tema de la
conciliació tenia un pla de conciliació, etc. Ho torno a dir: la
funció de l’escola és una funció educativa, l’escola té una
funció de cohesió social, l’escola té una funció correctora de
desigualtats, però no és la funció de l’escola la conciliació.
L’escola va molt més enllà i la conciliació va molt més enllà
de l’escola. És a dir, quan parlem de plans de conciliació
parlem de plans que han d’afectar no sols centres educatius,
sinó altres tipus de centres perquè són tots aquests elements
els que ajudaran a conciliar. Que es plantegen plans de reforç
educatiu el mes de juliol ampliables? Això també permetrà
conciliar, però no únicament. 

I de cara al curs 2020-2021, per acabar, crec que estem en
el moment de plantejar com anirà, però hi ha una variable que
no coneixem i és l’evolució de la pandèmia i com pot avançar. 

Per tant, crec que s’ha de plantejar un curs conforme s’està
fent per part de la conselleria en el qual es dissenyen diferents
escenaris perquè si la pandèmia remet i segons el darrer
anunci de l’OMS no es preveuen noves onades fortes de
COVID, doncs, passarà una cosa, però si la pandèmia es revifa
el mes de setembre o octubre i hi ha una altra onada, haurem
de prendre mesures.

Crec que sí és el moment de tenir molt clar que la
seguretat i l’adaptació són imprescindible per al curs 20-21,
que la digitalització és més que necessària i finalment
l’adaptació curricular també és necessària perquè enguany s’ha
acabat d’una manera i començarem el curs 20-21 adaptant el
currículum en funció d’això.

I una nota final ja per acabar. Algú ha dit que els mestres i
els docents estan fent ara una burocràcia inútil. Jo no ho
consider així. Els plans individuals, els informes individuals
que es faran a tots i a cadascun dels alumnes no són inútils,
són eines imprescindibles, perquè els alumnes han de
continuar a partir d’allà on han quedat i per això es necessita
un informe detallat i exhaustiu de tots els coneixements que
s’han adquirit i els que s’han deixat d’adquirir. Per tant, no
crec que sigui burocràcia inútil sinó més bé necessària.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara correspon la resposta
del conseller, que ho farà globalment a tots els grups
parlamentaris.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Diputats, diputades. En primer lloc, gràcies per tots els
suggeriments, crítiques, aportacions que heu fet per part dels
diferents grups parlamentaris. Amb algunes puc coincidir, amb
algunes estic totalment en desacord i algunes crec que
plantegen alguna desinformació en les coses que es plantegen. 

A vegades pens que s’han fet plantejaments i preguntes que
semblen més pensar en el pròxim curs escolar que en aquesta
desescalada. Jo he dit quina seria la part metodològica per
començar a encarar el curs escolar, i evidentment que tenim
moltes preguntes i les respostes no les tenim totes. Si algú diu
que té totes les respostes, jo li cedeix el lloc ara mateix. No
és possible plantejar que tenim les respostes a una situació
que en aquest moment ningú no té prevista. Per tant, és evident
que el tema educatiu, el tema sanitari, el tema social, el tema
laboral plantegen de cara a aquest curs que ve moltes
incògnites, molts d’interrogants. Nosaltres cercarem, tenim
respostes, però no les tenim totes, i aquestes respostes les
volem tenir amb la comunitat educativa, amb tota la comunitat
educativa i, si escau, amb els grups parlamentaris, perquè
aquest és un mica el nostre tarannà i el nostre plantejament i
la nostra actitud. I ho torn a repetir, si algú té les fórmules, per
favor, que vengui a la conselleria ens ho diu i realment les
tractarem d’una forma total i absoluta.

Hi ha un tema que sempre que plantejam temes d’educació
o sanitat o serveis socials o infraestructures sempre reconec
que em supera, que molts de grups parlamentaris plantegen
quan fan pressuposts de baixada d’imposts i resulta que de
forma realment màgica incrementen de forma significativa les
propostes de despesa. Una cosa que realment és difícil, la
multiplicación de los panes y los peces, però en pla
parlamentari. Crec que comença a ser rigorós, d’un cert rigor,
que quan es fan propostes de millora d’increment de despesa
en tots els sentits crec que seria bo fer-ho d’una forma
seriosa. Les despeses en educació o les inversions en
educació necessiten d’ingressos, per tant, hem de ser clars. 

Record algunes del Grup Parlamentari Popular que quan fa
propostes, així com Ciudadanos, VOX o El Pi fan propostes
a esmenes als pressuposts sense rompre les regles, sense anar
a cercar el tema del deute, hi ha partits que realment agafen
deute i diuen, bé, farem més coses. Escolti, siguem seriosos,
siguem rigorosos quan fem debats sobre temes d’educació,
sanitat, infraestructures o serveis socials. Crec que és
important plantejar les coses amb rigor i crec que de vegades
es fan les coses sense rigor per amagar quina és la realitat de
cada un.
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Nosaltres hem dit, la desescalada escolar l’hem feta amb
una sèrie de criteris. Primer, criteris de seguretat de salut.
Aquest ha estat el nostre criteri més important. Si algú creu
que realment hi ha hagut altres criteris al marge d’aquest,
s’equivoca absolutament. Nosaltres tenim clar quina és la
nostra responsabilitat. Per tant, el tema de la seguretat
sanitària és un tema clau. Que alguns hagin fet una mica de
caricatura dels annexos? Si no hi hagués hagut annexos
haguessin sentit tot el contrari, que m’agradaria que llegeixin
tots els annexes, seriosament. Són annexos fets amb el Servei
de Prevenció de Salut Laboral, amb la Conselleria de Salut i la
Conselleria d’Educació. Els hem fet amb aportacions de
sindicats, de centres concertats, de docents, de famílies... jo,
la veritat, crec que és important que quan se surt d’aquí s’hagin
llegit totes les coses i es facin les crítiques pertinents i
aportacions significatives. 

Que aquests protocols són millorables? És clar que són
millorables, tot és millorable. Si algú té -torn a repetir- un
element clau de seguretat en temes sanitaris sobre això que ho
digui clarament. Per tant, crec que és important tenir clar que
quan hi ha mesures sanitàries en annexos concrets que s’han
treballat des de fa més d’un mes amb salut pública, amb el
Servei de Prevenció de Salut Laboral dels docents, amb el
Servei de Prevenció de Salut Laboral de la Conselleria de
Funció Pública, amb les aportacions de tothom, crec que és
una mica seriós demanar que s’han llegit i s’han fet les
aportacions d’una forma seriosa.

Després, hem plantejat les coses des d’un punt de vista
pedagògic pensant en els alumnes que han tengut més
problemes. Aquesta és la idea de les tutories presencials que
volem fer, no és contradictori, com algunes organitzacions
diuen, no és contradictori amb una finalització  del curs
telemàticament. És que hi ha hagut alumnes que han quedat
despenjats. A veure si ho entenen d’una vegada, han quedat
alumnes despenjats i intentam recuperar aquests alumnes
despenjats i les cites són de les famílies, però també els
equips directius i els tutors tenen la possibilitat, jo diria
l’obligació moral, d’intentar contactar amb aquests alumnes
que han quedat despenjats del projecte telemàtic. Per tant, es
necessitava de forma segura plantejar una entrada, una obertura
dels centres educatius. Aquesta era la idea clau i després ho
hem intentat fer-ho amb consens. 

Nosaltres no hem rectificat res, nosaltres hem fet..., ens va
venir del Ministeri d’Educació una proposta i l’hem sotmesa
al debat de la comunitat educativa. Hi havia coses del ministeri
amb les quals nosaltres no hi estàvem d’acord, ho he dit per
activa i per passiva, no hi estàvem d’acord, no combregàvem
amb algunes propostes del Ministeri d’Educació i com que
som un estat autonòmic -a pesar de algunos-, som un estat
autonòmic que tenim competències educatives, vàrem
sotmetre aquesta proposta a la comunitat educativa. Jo no he
rectificat res, vàrem agafar les aportacions del ministeri i
nosaltres les hem discutides. És que sembla que realment quan
un modifica qualque cosa amb consens és que rectificam.
Nosaltres no tenim cap problema a rectificar, alguns sí que
tenen problemes a rectificar, nosaltres no tenim cap problema

a rectificar si ens hem equivocat o si realment hi ha
aportacions més importants, millors. 

Sra. Riera, ha dit una frase que m’ha encantat, no hem fet
una feina excel·lent. Miri, és una passa endavant, si no és
excel·lent tal vegada és bona. Ha dit, un treball excel·lent, la
paraula “excel·lent”, és a dir , és la primera vegada que cita
vostè la paraula excel·lent a un debat amb mi, li reconec que
hagués pogut dir han fet una feina...

Miri, nosaltres tots aquests protocols que hem fet els hem
fet d’acord amb la comunitat educativa, que hi ha hagut sectors
que estan en contra?, sí; que hi ha sectors que no volen ni tan
sols retornar a tutories presencials?, sí, però la gran majoria
va dir que sí. Jo realment lament que alguns diguin que no
volen tutories presencials, ho lament profundament quan
realment s’omplen la boca d’equitat educativa. Nosaltres
tenim clar que realment l’educació no presencial té efectes
negatius per a determinats col·lectius i infants, ho tenim clar,
que té efectes negatius, però no per voluntat de les
administracions, d’aquesta, de l’andalusa, de la gallega o de
Castella i Lleó, simplement perquè la situació és complexa. I
l’educació no està pensada per a una situació telemàtica i molt
manco per a l’educació de 0 a 12 anys.

M’agradaria que aquest debat que fem aquí veure’l a altres
comunitats autònomes, que, fins i tot, han tengut el Parlament
tancat molt de temps; volem realment un debat seriós? Perquè
som davant una situació en la qual les solucions no són fàcils
i, per tant, nosaltres aquest protocol l’hem consensuat, en la
mesura de les nostres possibilitats, amb la comunitat
educativa. Què no és un consens total? Evidentment que no,
però ho he intentat, ho he intentat -i ho he dit abans- a totes les
reunions.

I de 0-3, Sr. Joan Mas, ens hem reunit amb la FELIB, amb
els consells, moltes vegades, fins i tot amb l’Ajuntament de
Palma, el qual, per cert, rebrà gairebé 1 milió d’euros, ha rebut
i rebrà 1 milió d’euros de la Conselleria d’Educació per a 0-3,
fins i tot l’hem ajudat a fer un protocol específic per obrir les
seves escoletes, cosa que no era la nostra obligació, la
col·laboració ha estat total, amb la FELIB, amb els consells
insulars, etc.

Perdoni, hi ha hagut una escola, l’escoleta d’ASIMA, que
ha obert ahir, ha obert ahir amb totes les mesures de seguretat,
ho ha fet ella; vull dir, els protocols sabem que hi són per
aplicar-se i nosaltres ho hem intentat fer amb el màxim
consens.

I de vegades he tengut una sensació d’algunes
intervencions que parlen d’oïda, és que diuen..., escolti, jo,
comprenc que cadascú planteja les coses a la seva manera i
cadascú té dret legítimament el que vol, però és que de
vegades es coses, intervencions contradictòries. Diu, “no
generaran confiança”, deia vostè; miri, no sé si generaran
confiança, però desconfiança com la que alguns diuen tampoc,
perquè la situació és d’incertesa, Sra. Pons, de molta
incertesa.
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I des que vàrem començar el procés de tancament de les
escoles fins ara, hem donat criteris i instruccions; discutibles?
Tot és discutible.

I, Sra. Riera, el recurs que han fet, és veritat que demanen
una cautelaríssima, és veritat, però sap que els varen dir també
a vostès? Que això ho sabien el mes d’abril i ho varen fer el
mes de maig, perquè, és clar, si els haguessin donat la raó
hagués estat pitjor el remei que la malaltia per a tots els
centres educatius, és clar que sí, senyora.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I, a més, m’agradaria que llegís la resolució  que varen
treure d’avaluació a final de curs, la llegeixi, la llegeixi amb
detall, perquè al final diu sempre flexibilitat, no repetició, i ho
dic ara de memòria “sempre d’acord amb la normativa vigent”,
ho llegeixi, Sra. Riera, ho llegeixi clarament. Nosaltres som
persones que acceptam la legalitat, malgrat tenguem una
LOMCE que ens oprimeix, que no ens agrada, que és
antipedagògica, polititzada i que, a més, no ha ajudat res en
l’equitat educativa, però l’hem aplicada, hem dit sempre
d’acord amb la normativa vigent, d’acord amb la normativa
vigent. Llegeixi les instruccions, senyoria, llegeixi-les, que té
temps de fer-ho vostè.

Comunitats autònomes, escolti, podríem fer un repàs de
les comunitats autònomes realment del que han fet respecte
d’aquesta qüestió. Sra. Guasp, diu que Andalusia no ha obert,
d’acord amb la comunitat educativa. Escolti, jo crec que són
excuses de mal pagador, jo li podria dir totes les coses que ha
fet..., que ha dit la comunitat educativa del Sr. Imbroda, que no
vull criticar ni res, si jo descric, vostè ha passat a Andalusia
com a una comunitat que ha dit no al ministeri i no obrirà.
Escolti, ha obert Galícia; Castella i Lleó, on també vostès
governen, ha obert; Múrcia ha obert; és a dir, hi ha quantitat de
situacions, i la majoria tenen una gran coincidència amb el que
nosaltres hem fet aquí, si no ho podem mirar, mirin vostès
aquesta situació.

I per tant, crec que cadascú, això sí, Madrid diu que ja ho
vol obrir tot, voler de Madrid si ho vol obrir tot, no sé si haurà
d’esperar el mes de setembre, tal vegada tenint en compte que
així com fan les fases des de Madrid, amb la sanitària que
tenim.

Per tant, en fi, m’agradaria, evidentment, no contest totes
les preguntes perquè no puc, algunes preguntes que s’han fet
sobre el pròxim curs no les puc respondre, he dit clarament...,
és a dir, cada vegada que faig una intervenció em fan preguntes
de l’altra, és a dir, de l’altra fase, de la fase de tornada. Avui
som a la fase de desescalada, jo no tenc totes les respostes, no
les tenc, i  moltes preguntes que ha fet vostè fins i tot són
contradictòries, es nota que vostè és periodista, fa moltes
preguntes, tot això, i realment jo li reconec la capacitat que té
de fer moltes preguntes, però és que, de vegades, les
preguntes del pròxim curs no les tenim, hem de fer aquesta
comissió on hi haurà totes aquestes qüestions que s’ha
plantejat, les intentarem resoldre i començarem el mes de
juny, no el juliol, el mes de juny, perquè volem que el mes de

juliol els centres comencin a fer el pla de contingència
específica.

I no tenim, és a dir, vostès agafen les declaracions de la
Sra. Celaá com si fossin dogma de fe, la Sra. Celaá diu unes
coses i realment hem dit nosaltres que hi hauria distints
escenaris, uns escenaris de normalitat, de semipresencialitat
o de confinament total, això són escenaris. I cada escenari té
organitzacions distintes i aquest és un tema que nosaltres
volem plantejar.

Per tant, volem parlar de currículum -Sr. Campos-, quan
tengui la resposta sobre el currículum, és evident que hem
d’escapçar currículum, els currículum de la LOMCE són
insuportables, són insuportables, ni es poden desenvolupar del
tot, i nosaltres volem fer un desenvolupament curricular amb
les competències bàsiques, perquè aquesta és la qüestió clau,
i ho farem seriosament, dins la legalitat, d’això no es
preocupi.

Diu 0-3, bé, a 0-3 m’han fet moltes preguntes, jo  no
entraré en el debat de conciliació que la Sra. Tur ha plantejat,
si vol, jo crec que el tema de conciliació necessita d’un altre
tipus de pla, nosaltres sabem que l’escola concilia, faltaria
més que no conciliàs l’escola!, però l’escola, des d’un punt de
vista diguem d’un curs normal, acaba dia 19 de juny, i en
aquest moment nosaltres treballam, com a Conselleria
d’Educació, per al PAE, Pla d’Acompanyament Escolar, a
públics i a concertats -a públics i a concertats-, els de la
concertada no hauran d’anar a la pública, Sra. Riera, si volen
hauran de desenvolupar aquest Pla d’Acompanyament Escolar,
que, per primera vegada es fa. Es que vostè sempre defensa
l’escola concertada i resulta que el que hem donat (...) a
l’escola concertada som nosaltres, el PAE a la concertada ho
fem nosaltres; els ajuts de famílies a la concertada som
nosaltres, això sí, vostè és la gran defensora de l’escola
concertada, i diu, és que em faig com a portaveu; escolti, jo li
podria mostrar whatsapps de gent, de directors generals de
determinats centres educatius concertats dient el que diuen en
relació amb la gestió de la Conselleria d’Educació en aquestes
qüestions, i no és de crítica, i no és de crítica, fins i tot
d’instruccions, etc. I nosaltres sabem clarament que tenim
marge de millora.

I les escoles d’estiu, col·laboram amb els ajuntaments, que
són dels ajuntaments, i ens hem posat a disposició tant de les
escoles com dels instituts , per si de cas s’han de posar, i
aquesta serà la nostra proposta.

És evident, Sra. Santiago, que el tema emocional és un
tema clau en aquests moments, és a dir, l’educació, la situació
que viuen els infants, les famílies i el professorat és evident
que té una necessitat d’un reencontre emocional. A mi
m’hagués encantat que els centres educatius poguessin hagut
fer un acomiadat global, grupal, per aules, per nivells
educatius, perquè és molt difícil, és molt dur trencar un curs,
acabar un curs i no fer aquest acomiadat que té  un nivell
afectiu. I nosaltres, la Conselleria d’Educació, aquesta
legislatura passada hem fet de l’educació emocional un dels
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punts claus de formació i, per tant, ara fer un acomiadat en
aquesta situació és molt complicat.

I després, ha fet molta referència a temes universitaris, jo
he demanat una compareixença, una altra compareixença per
a temes d’universitat, perquè és un tema important, però no li
respondré perquè crec que li he de respondre quan parlem...

I sí, tot i que algunes de les seves expressions tal vegada no
les compartesc, sí que estic convençut que l’escola,
l’educació  ha avançat gràcies més a l’esquerra que la dreta,
d’això n’estic plenament convençut, evidentment.

I, Sra. Guasp, coincidesc amb vostè en l’agraïment als
docents, ho he dit i ho torn repetir, i que ha suposat un canvi
de metodologies, i hem de veure exactament aquest canvi de
metodologies quin impacte ha tengut, perquè no ho sabem
encara, és molt difícil saber quin impacte han tengut aquests
canvis.

I vostè ha dit, ja li he contestat indirectament, el tema que
no hem consensuat o que sempre rectificam. No hem
rectificat, nosaltres vàrem agafar, ho torn repetir, el que fa el
ministeri, i ho vàrem posar a debat, perquè nosaltres no
estàvem d’acord amb alguna cosa del ministeri, però és que
nosaltres tenim competència i diem el que ens agrada i el que
no ens agrada, i vàrem debatre, i la majoria de la comunitat
educativa, no tota, perquè hi ha hagut sindicats que han dit que
no, famílies en algunes coses no hi han estat d’acord, però
docents, directors, escola concertada, alguns sindicats de la
pública sí que estan d’acord amb aquesta proposta que hem fet.
I hem acceptat moltes de les al·legacions que han fet, sobretot
en temes de protocol, perquè també hi ha hagut reunions de la
Comissió paritària de Salut Laboral en la qual han participat
tots els  sindicats i l’administració i han fet esmenes i
aportacions al Protocol de Salut, que és un tema important,
torn repetir.

Sr. Gómez, ja li he dit que jo puc estar d’acord que
desescalar, pujar també és difícil, segons a quina edat,
desescalar deu ser també... jo no som muntanyenc, he estat, he
fet espeleologia i he fet moltes coses respecte d’això, i no sé
que és més difícil, si pujar o baixar de vegades, no?, però estic
d’acord amb vostè que no m’agrada el concepte de “nova
normalitat”, no m’agrada, i sé que la desescalada és
complicada, i en temes escolars encara ho serà més. Per això
ho volem fer amb prudència.

A nosaltres la proposta del País Basc no ens agrada, li ho
dic clarament, però crec que tenen dret a fer-ho, faltaria més!
I cada nivell és diferent i cada centre és diferent i nosaltres
intentarem ser al costat dels equips directius. De vegades més
o menys? Cadascú després té la percepció de les coses, però
hem intentat..., hem fet més reunions que mai i com que ara
hem descobert el zoom amb totes aquestes videoconferències,
farem més reunions que mai perquè així tothom no s’ha de
desplaçar del lloc, i li puc assegurar que han estat molt
positives totes les reunions que hem fet amb equips directius,
amb la concertada, amb sindicats, etc., molt, perquè, en

definitiva, hem pogut parlar molt, que de l’altra manera tal
vegada no haguéssim parlat tant.

Bé, de VOX simplement jo comprenc que vostè no accepta
l’estat autonòmic, a vostè no li agrada, vostè  confon la
diversitat amb caos, i jo crec que la diversitat no és caos, és
capacitat de decidir i nosaltres pensam que estam capacitats
per decidir.

Que les polítiques poden ser diferents? Sí, efectivament.

Jo crec que és important, Sra. Pons, quan vostè parla..., diu,
de chromebooks, per exemple, jo li puc assegurar que si no
els repartit és perquè no els teníem, que no han arribat, i els
configuram; i li puc assegurar que l’equip de digitalització s’ha
passat caps de setmanes, quasi quasi 24 hores configurant
chromebooks, i això és una feina que durarà per als pròxims
cursos, i li ho puc assegurar.

Vostè ha fet moltes preguntes sobre l’inici de curs, en fi,
jo li he dit que el principi de curs és un tema que treballarem,
i les preguntes que em va fer vostè a la passada compareixença
són preguntes que li he començat a contestar avui amb la
desescalada escolar, i a la pròxima compareixença que faré
per a l’inici del curs intentaré respondre-li tot. I nosaltres, si
vostè llegeix amb profunditat els protocols que hi ha, hi ha
moltes respostes a les seves preguntes, i nosaltres sabem que
els equips directius són claus en aquest sentit, els equips
directius són claus; volem equips directius molt professionals,
volem equips directius amb capacitat de prendre decisions i
amb tot el suport. I aquí també ajudarà i  és important la
Inspecció.

I no fem, no demanam informes burocràtics, jo, quan he
demanat... alguns sindicats m’han demanat que fem massa
informes, són informes educatius, jo hi ha coses que no puc
entendre, hem intentat reduir al màxim la burocràcia, això és
el que vostè diu que li han dit, i jo no estic d’acord amb aquest
plantejament. Però reconec tot això.

Per tant, el curs escolar, el tema de tot el que fa referència
al PAE, evidentment, el PAE serà un curs de suport educatiu
que intentarem que arribi a tothom, a aquells nins més
vulnerables, i aquesta és la feina dels equips directius, no és
feina de la conselleria determinar quins són aquells nins que
necessiten suport educatiu i, per tant, nosaltres tenim una
confiança absoluta amb el suport educatiu.

I Sra. Tur, per acabar, 0-3, 0-3 ja sabem que és un nivell
que necessita d’una regulació i de recursos, i a mi em
preocupa el que passa, he dit que nosaltres enguany hem donat
més suport econòmic que mai als centres de 0-3, 6.000 euros
per unitat als centres públics i 3.000 euros a centres
autoritzats, privats, que són dins la xarxa complementària. I
crec que ens haurem de seure entre tots per veure què fem de
cara al futur, hi estic d’acord, perquè és un espai educatiu,
però també és una eina de conciliació, evidentment, jo amb tot
això hi estic d’acord.
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I els protocols, hem fet protocols que s’apliquen i no hi ha
diferència entre públics i concertats o públics i privats i
autoritzats, tot això, no hi ha diferències, he dit abans que
centres començaran a obrir en la fase 3, alguna escoleta
privada ha obert ara, amb unes condicions sanitàries que avui
qualque mitjà se’n fa ressò, i és perquè té un protocol
determinat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... i jo comprenc -sí, ara acab-, i comprenc que és una etapa
complicada des del punt de vista de la seguretat, per a mi és
una etapa complicada, molt complicada.

Per això, quan el ministeri va plantejar la possibilitat de 0-
6, nosaltres, ho he dit clarament, teníem una certa prevenció
en aquesta qüestió i per això hem dit als centres que cadascú
decidís si vol obrir; nosaltres obrirem les quatre escoles a la
fase 3, amb aquelles condicions sanitàries que siguin
possibles.

I sobre el tema de conciliació, evidentment, podríem fer
un debat. Hem quantificat la partida econòmica? No, la farem
quan facem aquests grups per planificar el pròxim curs.

Més docents? Això ens ho dirà una mica la..., però jo vull
-i amb això acab-, vull que es tengui clar que realment la
situació econòmica és la que és i que, evidentment, hem de ser
clar en aquest aspecte, nosaltres farem el possible perquè hi
hagi unes condicions millors, el millor possibles per tenir un
curs el més normal possible, però no d’aquesta nova
normalitat sinó dins una normalitat recuperada i canviar
aquelles coses que (...)

Jo, en tot cas, moltes gràcies i gràcies a tots per les
vostres crítiques, aportacions i suggeriments.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara començam el torn de rèpliques
a les paraules del conseller i començam pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc he de dir que ha
estat interessant conèixer de mans dels diputats de l’esquerra
que hi ha hagut un abans i un després en la gestió mundial de
tot, des del moment que ells han arribat a la política i han
pactat el Govern socialista i Podemos, tot ha millorat, llàstima
que no deuen pensar el mateix els 5 milions d’aturats que hi va
haver a l’any 2010 amb ZP, o els 6 milions que sembla que
arribarem amb el Sr. Sánchez, o els afectats pels 2.000

milions de pèrdues a Balears o les 140.000 persones
afectades pels ERTO que la majoria encara no han cobrat. I
això, sense dir res de les persones que han estat víctimes
d’aquesta crisi sanitària les quals no deuen riure molt quan
veuen els seus anuncis hashtag  “sortirem més forts” o
l’alegria de la Sra. Armengol quan obren un parell de terrasses.

I miri, Sr. March, en aquesta situació  de crisi que vivim
vostè ha dut la sort relativa que la seva inactivitat s’ha vist
compensada per la feina de docents, de pares, d’estudiants que
sí han estat a l’alçada d’una situació educativa extraordinària,
perquè vostè no ha assumit cap responsabilitat en tres mesos
de dificultats i el que ha fet és copiar la comoditat política de
la Sra. Celaá.

Nosaltres li hem presentat en aquest parlament moltes
iniciatives en aquest temps, en aquests tres mesos, un pla de
reforç educatiu per al juliol, que continuï a l’any que ve, el
qual vostès varen votar en contra i ara resulta que el presenta,
està bé que el copiï; un pla de conciliació familiar i laboral
que ara demanen a Madrid, que està bé que el copiïn també; un
pla de suport a la concertada, amb ajudes a 0-3, que, per cert,
la concertada, precisament les escoletes 0-3, es queixen i
demanen ajudes urgents perquè si no faran fallida, jo també
tenc whatsapps i videoconferències, que no els mostraré,
evidentment, però li puc dir que no tenen tant de consens i
diàleg per part seva, sinó que tenen reclamacions; peticions de
suport als centres d’educació infantil 0-6, que vostè ha dit: no
els donarem ajuda; una alta petició d’educació especial; un pla
integral de bretxa digital. Pot copiar qualsevol d’aquestes
propostes, ja que avui ve aquí, que diu que no pot informar de
gaire cosa, perquè no coneix res del curs que ve; és a dir,
realment ve vostè aquí a dir-nos com ens hem de rentar les
mans o posar les mascaretes, està bé, però això ho podia haver
fet fa tres mesos, ara copiï les nostres propostes.

I, per cert, compareixences, té una compareixença
demanada pel Partit Popular en comissió, interactiva, per a la
política universitària, des del 20 d’abril, casualment vostè la
demana ara que es tocaria veure en ple, per tornar fer aquest
discurs que ens ha fet tan interessant. És una llàstima la falta
de transparència d’aquest conseller d’Educació.

Mirin, dia 7 de maig es va aprovar una iniciativa del Partit
Popular, per tant, vostè té un mandat parlamentari per explicar
a les famílies i als professors com ha de ser l’inici de curs
2020-2021, la metodologia, el reforç, les quotes dels
docents, les ràtios, es va aprovar, té un mandat. Per tant,
digui’ns-ho. Hi ha comunitats autònomes que ja estan
informant la seva ciutadania; digui’ns quan tornarà la gent, si
podran tornar per torns, si tornaran de forma presencial o no
els nins... Què faran amb els ordinadors?, acaba de dir vostè
que els ordinadors ja quedaran; què quedaran, a ca seva amb els
nins? Ho deu saber, deu saber qualque cosa.

La ministra Celaá ha dit que es facin inversions per adaptar
gimnasos, poliesportius, biblioteques i que es transformin en
aules; és veritat sí o no?, té informació d’això sí o no?
Digui’ns la veritat, no ens digui que no ho sap perquè després
podria quedar com un mentider.
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I resulta que la gent necessita saber com anirà a escola,
necessita saber si els nins podran veure els seus companys, si
podran avançar matèria, si podran fer esport, si els professors
podran mantenir les aules amb les ràtios que hi ha o què hauran
de fer. Volen informació i es mereixen informació, Sr. March.

Negociació. Vostè ha pronunciat durant les seves
intervencions, sobretot a la primera, la paraula “consens”, la
paraula que més ha pronunciat. Idò com diu vostè a vegades,
dime de qué hablas y te diré de qué careces. Resulta que els
sindicats han denunciat precisament la falta de negociació en
les mesures, demanen més professorat per a l’any que ve...
Què ha previst?, pensa negociar alguna cosa amb ells?
Demanen un fons addicional específic per al personal docent,
reclamen negociar l’organització i els recursos del curs que
ve; reclamen participar en el grup de treball entre les
comunitats autònomes i el ministeri, tampoc no els han
escoltat; o reclamen un pla de retorn consensuat i amb
garanties. Això reclamen, a més d’aquest diàleg i consens que
vostè ens ven.

Nins d’educació especial. Tampoc no tornaran a la
desescalada. Tenim una iniciativa nostra perquè es doni suport
a aquests centres d’educació especial que la Sra. Celaá es vol
carregar. Com ho fan ara?, envien AT a ca seva?, faran tutories
presencials?, seran voluntàries? Què passa amb aquests nins,
Sr. March? Un poc de sensibilitat i implicació amb aquestes
famílies també li demanam. 

Per tant deixi d’excusar-se amb el ministeri, amb altres
comunitats autònomes, amb parlaments que estan tancats o
oberts, i exerceixi de conseller de les Illes Balears.

La majoria de portaveus educatius d’aquest parlament li
hem reclamat feina, gestió, pressupost i sensibilitat. Li hem
fet moltes preguntes que vostè no ha contestat. Els mateixos
mitjans de comunicació s’han fet ressò aquests dies de la seva
inactivitat i de la seva conselleria durmiente; idò miri, fins i
tot els regidors d’esquerres li reclamen que vostès estan
millor tractament als bars que a les escoles. Per què no ens
dóna més respostes, Sr. Conseller? Som la comunitat amb
pitjors xifres educatives, tenim un 26% de fracàs educatiu des
de l’any 2015, que vostès el varen deixar estancat del 40% que
varen deixar l’any 2008; tenim un 17% d’alumnes amb
absentisme a Eivissa; tenim nins que no coneixen
competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques, la
meitat, un 52% les lingüístiques i un 53% les bàsiques. Això
és el que tenim a Balears, això són les xifres que tenim. Tenim
un 25% de nins que deixen d’estudiar la carrera el primer curs
de la Universitat o el major nombre d’estudiants que van a
altres universitats fora de la nostra comunitat. Això és el que
tenim. I què tendrem quan passi to ta aquesta crisi, Sr.
Conseller? Tendrem una situació molt més lamentable, per
molt que vostè faci bromes de si és excel·lent o no és
excel·lent la seva gestió.

Miri, nosaltres li estenem la mà, li hem fet moltes
propostes durant tres mesos, però assumeixi les seves
competències, i expliqui què han de fer les famílies aquests
mesos que duen sense conciliar, aquest mig any que seran els

nins a ca seva, i què faran a partir del mes de setembre. S’ho
mereixen les famílies, s’ho mereix la comunitat educativa i
ens ho mereixem tots els diputats que som en aquesta sala
fent-li aquesta compareixença.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotras vamos a seguir
solicitando la formación al profesorado y al alumnado en
nuevas tecnologías, la residencia de estudiantes universitarios,
vamos a seguir reclamando ayudas a la vivienda para
estudiantes que esta temporada no van a poder trabajar y van a
ver mermados sus ingresos que necesitan para los estudios
universitarios, o bien en general van a ver mermada la
economía familiar y que posiblemente pongan en peligro
continuar con la actividad o iniciar una actividad universitaria.

Vamos a seguir solicitando bajar las ratios, el aumento de
plantilla del profesorado, con condiciones laborales y
salariales dignas, sabiendo la problemática de la vivienda aquí
en Baleares. Vamos a seguir solicitando una escuela adecuada
a las necesidades tanto a nivel tecnológico com a nivel
emocional, y recordando que seguimos solicitando la
gratuidad del material escolar.

Pedimos también que las medidas se sigan tomando con el
mayor cuidado a la protección de la salud del alumnado,
siempre buscando el mayor consenso de la comunidad
educativa, y las medidas de seguridad que sean necesarias para
evitar un rebrote de la pandemia; que se sigan tomando las
decisiones en aras del bienestar colectivo, como me consta
que se está haciendo. No importa cómo se haga siguiendo esas
cuestiones, pero que se haga. Si no hay dinero, pida usted
dinero, y si no se lo dan ayúdenos a cambiar el sistema
productivo y económico por el que se siempre hay dinero para
la gente privilegiada y siempre falta dinero para los de abajo.

Pedimos conciencia y visión para todas las familias que no
van a poder trabajar este  verano, empatía y sensibilidad
haciendo política para todas las realidades. La información y
las facilidades deben llegar incluso a las realidades más
difíciles, a las que parece casi imposible no llegar. Las
oportunidades deben ofrecerse por igual para todos y para
todas. 

Pedimos además un blindaje de la escuela pública para
mejorar y ampliar plazas, financiación, establecer ahora que
podemos los límites y los mínimos para que ningún partido
nunca más pueda quitarlos ni mercadear con la educación
pública gratuita y universal de las personas de estas islas. 

La ayuda de la administración es de imperiosa importancia,
y mucho más ahora, para romper las brechas sociales y
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económicas y evitar que las familias vulnerables sean quienes
padezcan las consecuencias, y especialmente evitar que sean
las mujeres quienes vuelven al trabajo ante la falta de empleo,
evitar que sean las mujeres quienes perpetúen la tarea de los
cuidados. Este gobierno creo que tiene que garantizar que se
rompe para siempre con la división sexual del trabajo, y eso se
hace proporcionando las ayudas que las familias necesiten, sí,
las ayudas que las familias necesiten. Una buena gestión
política es garantizar que nadie, nadie, sufre. 

Este gobierno debe romper la brecha, además, digital, cosa
que nos preocupa, porque es cierto que se han hecho avances
importantes, se ha cedido material, se ha comprado material
tecnológico para que toda la brecha digital pueda minimizarse,
pero es importante , y un gobierno progresista no puede
permitir que nadie quede desprotegido ante la falta de material
de conexión o tecnológico.

Respecto a la realidad universitaria hablaremos en la
comparecencia que ha comentado el conseller. Me consta, no
obstante, el trabajo inmenso del profesorado, pero también me
consta la preocupación de los jóvenes por los costes de las
matrículas, por los costes de la vivienda, por la falta de
trabajo... No sé qué problema tiene la oposición; antes ha
comentado el portavoz..., bueno, el diputado de VOX, que el
Ministerio de Universidades haya aumentado el 22% del
presupuesto de becas universitarias; no sé qué problema tiene
en que las becas pasen a depender de un criterio de renta y de
necesidad económica, y no simplemente de un mérito
académico en los grados. Creo que es importante en estos
momentos tener la sensibilidad especial también para saber
comprobar como esta gestión de esta crisis a nivel
universitario se está haciendo realmente como toca, mirando
a la gente y teniendo presente que la sensibilidad y la
necesidad económica y los criterios de renta sean los que
verdaderamente primen a la hora de conceder una beca.

En cualquier caso necesitamos avanzar y que esta pandemia
haya servido para algo, y eso supone que las fuerzas de
izquierda, las fuerzas progresistas, las que realmente tienen el
mérito  en conseguir todos los avances sociales de los que
ahora puede disfrutar la inmensa mayoría de la población,
tienen que estar más unidas que nunca para consolidar esos
cambios importantes que van a suponer progresos en nuestro
entorno hacia un planeta más sostenible y cuidadoso con las
personas en nuestro sistema sanitario, pero también en
nuestro sistema educativo, y garantizar la excelencia, la
universalidad, la garantía de lo público y la calidad en todos
los servicios públicos.

Y nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Conseller, bueno usted yo creo que ha
reconocido implícitamente que no va a haber una ampliación
de la plantilla en los centros educativos, ni tampoco va a
aumentar la dotación económica a la concertada, como le
hemos pedido, ya que ha hablado de que no hay recursos
suficientes, por tanto, entendemos que es un reconocimiento
implícito a que evidentemente no va a haber esa dotación de
más docentes para el próximo curso.

Totalmente de acuerdo en que necesitamos esos recursos
y sobre todo para destinarlos a los servicios básicos, entre
ellos educación. Por eso, desde mi grupo parlamentario, le
hemos insistido y seguimos insistiendo al Gobierno en que
haga un plan de ajuste para reorientar el gasto para lo que
verdaderamente es importante.  Usted ha insistido en decir que
no ha rectificado, que no ha rectificado en ningún momento,
nosotros le recuerdo que le exigimos que se pronunciara y que
consensuara con la comunidad educativa, y se pronunciara
claramente en contra de volver a las aulas, y no lo hizo hasta
el 14 de mayo.

Durante una semana estuvieron de los centros educativos,
también los equipos directivos, con una incertidumbre cada
día mayor, porque ese protocolo de desescalada no se estaba
consensuando y se estaba haciendo a las espaldas de la
comunidad educativa. Eso se lo he dicho, pero también le he
reconocido hoy que el protocolo que se publicó ayer sí que
cuenta con ese consenso, se lo he reconocido en mi primera
intervención, porque han sido recogidas todas las apelaciones
y alegaciones que le han hecho sindicatos, patronales y
centros directivos de la pública, y también de la concertada, y
usted lo ha recogido en ese protocolo y se lo agradecemos
desde mi grupo parlamentario. Pero no hemos podido no
decirle lo que considerábamos que había sido hasta la fecha su
comportamiento o haber echado balones fuera y haber dejado
todo el peso en los equipos directivos de los centros
educativos.

No estoy de acuerdo en esto, conseller, sobre todo
también en lo que dice de que con la izquierda la educación
está mejor; ustedes siempre queriendo patrimonializar la
igualdad, el feminismo y todas estas causas, pero con la
educación ya no paso, Sr. Conseller, la educación no tiene
ideologías, y ni unos ni otros se deben apropiar de la
educación y usarla como arma arrojadiza siempre para sacar
rédito político, y eso es ya muy continuo en la vieja política.

Mire, conseller, desde Ciudadanos le hemos tendido la
mano en el tema educativo sobre todo, para llegar a consensos
y así lo hicimos en nuestra propuesta no de ley que presentó
mi grupo parlamentario, se llegó a un acuerdo unánime de esta
cámara. Y este es el espíritu y este el consenso que queremos
nosotros impulsar desde Ciudadanos, pero lo que nos
importan más son las familias, son los docentes y toda la
comunidad educativa, pero sobre todo las familias de
Baleares, y por eso queremos llegar a esos consensos para
darles las mejores soluciones.
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Y, mire, Sr. Campos, que nos ataquen los extremos es
música para nuestros oídos, se lo garantizo, y eso es lo que
tiene ser de centro y lo tenemos muy, muy asumido, y lo que
tiene que hacer su grupo es dedicarse menos a hacer videos
para WhatsApp y venir aquí a trabajar y a llegar a consensos y
llegar a las mejores soluciones para los ciudadanos, y dejar de
utilizar esta cámara para alentar la crispación con el claro
objetivo de sacar un rédito electoral, capitalizando la
indignación. Y si le molesta que nosotros le pongamos ante el
espejo del populismo, es que ustedes es lo que hacen, alentar,
crispar y sobre todo capitalizar la indignación, y eso es
populismo puro y duro. Y prefiero ser el tonto útil, siguiendo
su descalificativo, prefiero ser el tonto útil, buscando las
mejores soluciones para los ciudadanos, que, siendo el aliado
de Sánchez, como es su partido, para destruir la unidad y para
destruir el centro-derecha.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies diputades, diputats. Bé, ja li he dit abans, facem
l’impossible per recuperar tots aquells alumnes que vostè
mateix ha dit que a dia d’avui estan despenjats, encara hi som
a temps, parlam de dos mesos, s’han despenjat, hi ha una
escletxa digital important; no és suficient tot el que fem? Bé,
idò posem recursos, posem pressupost per poder fer més.

Massa bé que aquest estiu s’ampliï el programa de suport,
molt bé, a més s’amplia a cinquè i a sisè, arriba pràcticament
a tots els centres; s’amplia a la concertada, molt bé, és una
iniciativa lloable i necessària, al cap i a la fi això ho sabem, els
equips directius us ho deuen haver fet arribar. 

Massa bé els eixos que plantegen per afrontar el pròxim
curs, quan parlen de currículums, digitalització, serveis
complementaris, tot això és necessari i, a més, crec que és
important que es tengui present a l’hora d’afrontar aquests
eixos tota la comunitat educativa, des de les famílies fins al
darrer docent. 

Ens podem imaginar com estan els pressuposts de la
comunitat autònoma, però que això no sigui un problema, que
això no sigui un problema; necessitam, per afrontar el curs que
ve, i sé que ho planegen i som conscient de tot el que ha dit
aquí dalt, però necessitam recursos humans, necessitam
equips de suport, necessitam més docents, i ho sé, tot això ho
sabem, tot això representa pressupost. Per això, li tornam dir:
anem a Madrid, anem a Madrid a reclamar justícia, anem a
Madrid a reclamar el que ens pertoca com a país, perquè fins
ara hem pagat els capritxos de l’Estat des del nostre país. 

Ara és el moment de salvar persones i de salvar el país,
l’educació és la peça clau per tenir una societat de persones
lliures i és la peça que no pot caure en aquest puzzle, perquè

si ens cau l’educació, perquè si tornam caure en temps de
tenebres “bauzanístiques”, en pressupost en aquesta comunitat
en educació, no ens recuperarem. És una peça clau per sortir,
fins i  tot per sortir d’aquesta crisi és una peça clau tenir la
gent formada. Per tant, si no els tenim aquí, demanem-los on
els tenen, que al final gestionen també els nostres doblers. Per
tant, necessitam que arribin aquests doblers, necessitam que
l’educació no es mantengui, sinó que augmenti, perquè les
necessitats sanitàries ens obliguen que augmentin. Per tant,
reclamem justícia, reclamem el que ens pertoca.

I ja per acabar, Sr. President, tal com va recordar el meu
amic i regidor de l’Ajuntament de Manacor, Sebastià Llodrà,
la manifestació més important que hi va haver a Mallorca, va
ser la de l’any 1987, quan tots els pobles de Mallorca, del
Llevant de Mallorca, varen venir a Palma a reclamar l’Hospital
de Manacor; la segona deu ser la de quan obriren el FAN; la de
l’altre dia era de tercera regional.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Empezando por el final, Sr. Mas,
no se preocupe, la próxima que hagamos seguramente nos dará
para llegar desde varios pueblos de Mallorca a la vez, de
hecho, juntando los vehículos que participaron el pasado
sábado, es muy probable que hubiéramos llegado hasta Inca,
¡imáginese!, o sea, no hay problema, gracias por la idea, la
pondremos en marcha.

Y, Sra. Guasp, en serio, decir que VOX es aliado de
Sánchez, cuando ustedes son los que pactan con Sánchez para
mantener un estado de prorroga, para prorrogar el estado de
alarma que nos está vulnerando todos nuestros derechos y
libertades, hombre, por favor, eso usted..., ustedes son los que
van de la mano de Pedro Sánchez, ustedes son los que están
sosteniendo al partido de la Sra. Santiago, a Podemos, a los
comunistas. Yo entiendo que les ha fastidiado que encima,
además, no haya tardado el Sr. Sánchez ni 24 horas en
traicionarles y se haya ido con Bildu, porque es que ustedes
también con el apoyo a Sánchez estaban indirectamente
apoyando a Bildu. O sea, realmente quienes están sosteniendo
este gobierno son ustedes.

Decía que los extremistas no sé qué..., que se miren al
espejo. Nosotros miramos en el espejo de la gente de la calle
y la gente de la calle está harta de ver que hay partidos que un
día dicen una cosa, otro día dicen otra, un día pactan con los
populistas de izquierdas, como ustedes, que van con Sánchez
y Podemos; la gente está harta de eso. El espejo en el que nos
miramos es la gente de la calle, no lo que hacen ustedes que
es música para sus oídos, debe ser la música de Malú la que
llega a sus oídos.

(Remor de veus)
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Sra. Santiago, cuando haga estas reivindicaciones es mucho
más fácil que vaya a hablar usted con el ministro Castells, que
es de su partido y se lo diga, es el que decía que había un
problemita, ¿se acuerda? Es el del problemita, pues explíquele
los problemitas que tienen ustedes aquí más que venir aquí,
porque es que ustedes están gobernando, aquí también tiene un
vicepresidente de Podemos, dígaselas a su gobierno, todas
estas reivindicaciones. Yo no sé..., no sé, es que a veces uno
se olvida de la posición en la está.

Sr. Consejero, su portavoz adjunto, e l Sr. Casanova, ha
salido aquí y nos ha dicho que hay chromebooks que tienen
que llegar. Exactamente, y eso me gustaría que me lo
respondiera, esos chromebooks, ¿cuántos han llegado?
¿Cuántos faltan por llegar? ¿Van a llegar? ¿No? Es para
saberlo. Si necesitan intermediarios seguro que tienen alguno
de su partido que les puede ayudar en eso, pero vamos a ver si
llegan o no, porque si no, no lo sabemos. Es que es lo que no
saben las familias, ni los docentes, no lo saben, no saben a qué
atenerse, porque ustedes salen aquí a contar una historia que
no tiene nada que ver con la realidad. 

¿Usted sabe el problema que es para las familias, ya no el
peligro de dejar a los niños con los abuelos, los padres que no
tienen abuelos, con quién dejan a sus niños? ¿Dónde están las
soluciones a todo eso? No las sabemos. A fecha de hoy no las
sabemos, y ustedes siguen sin aclararlo.

Usted cada vez que se dirige a nuestro grupo parlamentario
nos dice que estamos en contra de las autonomías. Mire, yo se
lo vuelvo a repetir: nosotros estamos en contra de este estado
autonómico, y lo que proponemos, sobre todo en
competencias como la educación, es que se devuelvan al
Estado y ¿sabe por qué? Porque, después de cuarenta años, han
fracasado en manos de las autonomías y, ¿sabe por qué?
Porque somos demócratas de los pies a la cabeza, porque
vemos que este sistema lo que hace es vulnerar derechos y
libertades, porque vemos que los ciudadanos de diferentes
zonas del país tienen diferentes derechos y obligaciones según
dónde estén, y vemos que un sistema educativo, que no es uno,
que son diecisiete, nos lleva a estos resultados educativos aquí
y en toda España, que estamos a la cola. Usted sabe que en
fracaso estamos en el 26% y en abandono estamos en el
temprano en uno de cada cuatro abandona.

Y eso son unas cifras espeluznantes, y cuando un sistema
ha fracasado hay que cambiarlo, pero ustedes siguen
empeñados en este sistema. No, miren, nosotros creemos que
hay de centralizar la competencia y descentralizarla
administrativamente para tener un sistema educativo, y no
diecisiete sistemas, y más en un sitio como Baleares, donde
precisamente nosotros, que somos los que defendemos la
diversidad. Nosotros somos los que defendemos la diversidad
y la riqueza lingüística. Son ustedes los que uniformizan el
idioma, nosotros somos los que defendemos el mallorquín, el
menorquín, el ibicenco, ustedes uniformizan el catalán
estándard ortopédico este que enseñan en las escuelas, que no
tiene nada ver con lo que se ha hablado, o sea, si alguien
defiende la diversidad aquí y en toda España somos nosotros.
Así que no siga con ese discurso. 

Al igual que no nos haga entender, o no quiera engañarnos
con que la educación pública y laica es gracias a personas de
izquierdas, porque la introdujo en España el Sr. Claudio
Moyano en 1857, que era un liberal, y la reforma importante
que se hizo al inicio  del siglo XX la hizo Romanones, otro
liberal, nada que ver con la izquierda. Así que, antes de venir
aquí a darnos lecciones de que gracias a la izquierda tenemos
educación pública y laica, pues no, fíjese, fueron los liberales.

Así que sí que le agradecería que en sus intervenciones,
sobre todo en un momento importante y difícil como el que
tenemos ahora, y con una preocupación constante de
muchísimas familias, nos dé alguna solución, diga algo, cómo
se va a conciliar, a qué se deben atener los profesores ahora,
a final de curso y al inicio del próximo. Y no sigan anunciando
planes más adelante, porque usted protesta de que aquí se le
diga que ahora hablemos del próximo curso, pero es que
cuando le preguntábamos hace un mes o un mes y medio qué
iba a hacer para final de curso le molestaba también porque a
ver qué ibamos a hacer a final de este curso, es que a usted le
molesta que le digamos qué va a hacer en cualquier momento,
y mientras tanto no se hace nada. 

Entonces sí que creemos que es importante  que dé
soluciones ya en estos momentos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Per part d’El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats . Sr.
Conseller, després del que acab d’escoltar no em torni dir que
jo caic en contradiccions, esper que em doni el mateix tracte
que dóna a la resta de diputats o viceversa.

Dit això, vostè ha dit: preguntes de desescalada; bé, però
és que..., “als protocols hi ha moltes preguntes que ja els he
contestat de la meva compareixença anterior”, es nota que és
conseller d’Educació, només ens fa llegir i llegir, però jo li
vull fer la pregunta; li vull fer les preguntes i com que aquestes
me les ha contestades n’hi faig de noves, no és perquè sigui
periodista, és perquè se’m plantegen preguntes com es
plantegen a la societat de les nostres illes en veure el que ve
en la nostra educació.

Li faig noves preguntes? És clar que se’ns en formulen de
noves, és que si les acabam, a què venim? 

Després també ha dit: “té la totes les respostes..., si algú té
totes les respostes li canvio el lloc”. Li vull recordar que quan
saps les respostes de la vida ve el destí i et canvia les
preguntes, o sigui que sabrà que això també li  pot passar a
vostè en les decisions que prengui.
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Vull matisar el tema de la burocràcia inútil. Sra. Casanova,
efectivament, matisaré, no diré inútil, però diré excessiva o
almanco és el que diuen molts de professors..., -sí, però de
vegades l’obsessiu també és inútil o almanco superflu-, però
és igual, l’hi compraré, canviaré, matisaré, són paraules
textuals..., això d’inútil són paraules textuals, i si no demanin-
ho als professors que tenen per exemple 200 alumnes, si ja
avaluen les tasques que fan per què s’ha de fer una avaluació
supèrflua o excessiva?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

Bé, és una pregunta, no, no és la meva opinió, és una
pregunta, i és una denúncia que fan els professors,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... una pregunta concreta..., -exacte, alguns-, bé, que estam aquí
interactuant tots o...? Per favor, que només tenc cinc minuts.

Sr. Conseller, una pregunta que no li he fet abans, de
l’alumnat nouvingut té alguna informació sobre què ha passat
amb ells? No dic els que varen arribar després, perquè
evidentment les fronteres estaven tancades, però els que ja
eren aquí, han pogut començar? És una pregunta que també li
volíem fer.

Vostè diu que jo he caigut en contradiccions, però vostè
aposta per tutories presencials, però, i la resta? No? És a dir,
en contradiccions hi caiem tots, també vostès.

Llavors, diu que generar confiança, efectivament, jo li he
dit que ha de generar confiança, però el contrari en aquest cas
no és desconfiança, quan dic “confiança” em referesc a
seguretat, que ha de generar seguretat. Jo no desconfiï de
vostè, no li dic que em generi desconfiança, però vull que em
generi seguretat, que és diferent. Una sensació de descontrol
també l’hem tinguda. 

Després em diu, no ha de pensar que és un dogma de fe la
ministra..., el que digui Celaá. Déu me n’alliberi que sigui
dogma de fe tot allò que diu Celaá! I aquí m’havia quedat en el
relat quan el Sr. President m’ha dit que acabàs.

Per tant, dia 21 de maig la ministra va dir que la tornada als
centres el setembre es regirà pel principi que el nombre més
gran possible d’alumnes rebi una educació presencial i insta el
centres a fer petites reformes per reconvertir en aules altres
instàncies, tant interiors com exteriors, dels centres per
mantenir les distàncies de seguretat. 

Com s’articularà aquesta mesura? Li torn a repetir, ens
preocupen les desigualtats, qui quedarà dins l’aula, qui fora,
qui estarà a ca seva telemàticament?

La presencialitat estam d’acord que és imprescindible, que
és necessària, que millora fins i tot emocionalment tot allò
que aprenen els infants, per tant, pensam que és perillós si
això és així. No sé, tal vegada es podria plantejar d’una altra
manera, que facin torns, o no sé quantes probabilitats hi ha o

quantes possibilitats hi ha per evitar aquesta desigualtat entre
els alumnes.

Quin criteri determinaria qui queda a casa i qui va a
l’escola? Sé que són preguntes del següent capítol, però jo sé
que vostès ja s’ho deuen plantejar, ens ho plantejam nosaltres,
vostè és el conseller, s’ho deu plantejar ja fa estona. Perquè
mantenir dos sistemes d’ensenyament a la vegada, presencial
i telemàtica, requereix molts recursos econòmics i humans,
per exemple augmentar la plantilla dels docents, que ja ens ha
contestat, i això costa doblers. Els tenim? Els tendrem? Ho
volem saber. 

No hem de perdre de vista mai que les mesures que
s’estableixin han de ser mesures reals i aplicables i que no
provoquin més desigualtats, com dèiem. De vegades amb el
plantejament de determinades mesures és inevitable pensar
que hi ha un desconeixement de la realitat que es viu a les
aules dels centres educatius de Balears.

I una pregunta: què passa si hi ha un rebrot de la COVID-
19? Ara els especialistes s’han posat d’acord, i diuen que no
n’hi haurà, que pensen que no n’hi haurà, però què passa, estam
preparats per fer front a un curs o a un ensenyament telemàtic
cent per cent? No estàvem preparats per a un ensenyament
telemàtic ni alumnes ni professors, és veritat que hem fet un
màster, vostè ho diu, ara que ens hem fet especialistes en
videoconferències, però estam preparats per a això? Hi
estarem? La Conselleria d’Educació té previst impulsar algun
curs formatiu dirigit a professors i a alumnes sobre eines
telemàtiques per a un ensenyament a distància?

Són moltes preguntes que tenim, sé que ens hem avançat,
però li record, Sr. Conseller, que també és la nostra tasca, fer
preguntes i fer control al Govern. Per favor, no em renyi quan
faig tantes preguntes perquè ho seguiré fent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Tur.

Sra. Tur?

Sra. Tur?

Molt bé, doncs, donam la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que en aquesta segona
intervenció jo continuu remarcant el mateix, és a dir, parlam
de la desescalada, parlam de com s’acabarà el curs, i nosaltres
consideram, des del Grup Socialista, que el curs s’acabarà de
la millor manera possible que es pot fer. Què hi ha diferències
entre comunitats autònomes? És clar que hi ha diferències
entre comunitats autònomes, però si és que hi ha diferències
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entre ca meva i la casa del vesí, i cadascú s’organitza d’una
manera diferent. 

Sí, Sr. Campos, sí, les comunitats autònomes tenen la
possibilitat d’organitzar i gestionar l’educació com
considerin, d’acord amb les circumstàncies i amb la realitat;
tornar les competències és voler uniformitzar i això, per molt
que digui que vostè contempla la diversitat i vol protegir la
diversitat, això no és cert, perquè tornar les competències
l’únic que vol és uniformitzar, l’únic que vol és que tots iguals,
per tant, que n’hi hagi uns de millors i uns de més dolents. Per
tant, crec que aquí s’intenta organitzar el curs conforme es
necessita i tirar endavant.

Després, dir-li, Sra. Riera, ve aquí a parlar de..., vaja, que
no s’ha fet res. S’ha fet feina i de valent, vostè ho sap, s’ha fet
feina de valent, voler menysprear el Govern és voler
menysprear la comunitat educativa, perquè d’aquesta crisi,
d’aquesta COVID, d’aquesta situació anòmala hem sortit tots
treballant tots, tota la comunitat educativa. I jo  torn dir, es
queixa que no s’ha fet res, sinó inaugurar terrasses; per cert,
per cert, la que va fer el paperot va ser la Sra. Villacís ahir, en
inaugurar la cinta de les terrasses a Madrid i alguna que altra
festassa de la Sra. Ayuso, això ho ha dit vostè, això ho ha dit
vostè.

Després volia també dir que l’important en aquesta
desescalada és, i torn a insistir-hi, la importància de
l’autonomia dels centres, la importància dels equips directius.
Els equips directius són els que han de decidir com i de quina
manera s’han de fer les coses a cada centre. Cada centre
educatiu té una població diferent, uns orígens diferents, cada
centre educatiu té una estructura física diferent i tot això ho
han d’organitzar els equips directius i són els equips docents
els que han de decidir com s’acaba el curs. 

I sí, Sra. Pons, es fa feina i es fan protocols diferenciats
alumne per alumne perquè aquesta avaluació no és normal, hi
ha professors que avaluen 200 alumnes, però no és el mateix
avaluar 200 alumnes el curs passat que avaluar 200 alumnes
ara, i ha de quedar constància de com continuar a l’any que ve
perquè aquests alumnes han de continuar l’any que ve.

Volia acabar simplement i tornar reconèixer la feina de la
comunitat educativa, crec que si alguna cosa hem après és a
canviar de manera sobtada, hem passat de fer el màster aquest
en tecnologies i poder passar d’una situació presencial a una
situació d’educació a distància, que els alumnes, els pares, els
professors, el personal de la conselleria han treballat de valent
per poder-ho aconseguir; crec que s’aconsegueix, crec que per
part de tots es normalitza fins i tot aquesta situació, malgrat es
vulguin aixecar paraules.

Que hi ha una situació d’angoixa? És clar, perquè és
incertesa, ho tornam dir, és incertesa, però aquesta incertesa
no és descontrol, aquesta incertesa és no conèixer què passarà
més enllà d’un parell de setmanes en funció de l’evolució
d’una cosa que no controlàvem, que era una crisi sanitària. 

I per acabar ja del tot, sí que volia reincidir en la necessitat
de consens. Crec que en aquest parlament la legislatura
passada vam tenir molt clar que en el món de l’educació calia
avançar en un consens i crec que la COVID ens ha posat en una
predisposició també que tots els partits polítics hem d’intentar
treballar per arribar a un consens i poder salvar aquesta nova
normalitat, o aquesta normalitat diferent que tenim ara. Per
tant, prec poder avançar en aquest consens i poder millorar
l’educació, que és el que crec que aquí ara ens interessa a tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara, per tancar el debat, en
torn de contrarèplica té la paraula el conseller d’Educació, el
Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Torn reiterar
el meu agraïment a totes les aportacions i crítiques que s’han
fet en aquesta compareixença. Una compareixença legítima,
totalment legítima, a vostè li pot agradar o no, però aquesta és
legítima, tothom ha pogut dir què trobava, tothom ha pogut
aportar els seus suggeriments. Per tant, crec que no es pot
menysprear cap de les comissions o compareixences que es
puguin fer. En faré més, amb aquest format o amb un altre, no
em preocupen els formats on vostè fa preguntes com si jo
m’examinàs, jo no m’examín, jo m’examinaré quan realment
hi hagi eleccions, no amb vostè.

I, Sra. Riera, li puc assegurar una cosa, li vaig dir, li torn
reiterar, mai no vull estar a la seva alçada com a consellera
d’Educació, mai no vull estar a la seva alçada, sí, perquè no
ofèn qui vol sinó qui pot, i vostè no em pot ofendre quan diu
cómo estás de bella de conselleria durmiente, per favor, Sra.
Riera!, una mica de rigor i serietat crec que aniria bé en tots
els sentits. 

Després, diuen coses que no són veritat, escolti, la Sra.
Celaá, la LOE, la LOMLOE no diu res de tancar centres
d’educació especial, no diu res de tancar centres d’educació
especial, això és una fake news, no diu res de tancar centres
d’educació especial, crec que és important, vostès reiteren
contínuament aquesta mentida la qual no té base real.

I a les Illes Balears tenim una relació perfecte amb els
centres d’educació especial els quals fan una feina excel·lent,
la majoria són privats, manco un que és públic, el centre de
Son Ferriol. I totes les decisions que hem pres les hem preses
a reunions amb ells, Sra. Riera, amb tots els centres. Per tant,
hem consensuat. I això ho seguirem fent, ho hem fet des de la
passada legislatura fins a aquesta, hem consensuat i hem tengut
una relació perfecte amb els centres d’educació especial els
quals, ho torn repetir, són centres que s’adapten, que han
canviat i són centres que són capaços d’aplicar un centre
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específic i el principi de normalitat, integració i inclusió
social, i això és important.

Jo sé que nosaltres la copiam, PAE, pla de digitalització,
gràcies, Sra. Riera, per totes les idees que ens dóna, perquè
realment sense aquestes idees crec que no podríem fer ni un
PAE, ni un pla de digitalització, de veritat, li reconec totes les
aportacions. Efectivament, nosaltres, en fi...

I ara simplement li vull fer dues reflexions, miri, això del
0-6, per què no mira el que fan distintes comunitats
autònomes? Perquè sembla que aquesta comunitat autònoma
és l’única que fa coses negatives en termes de 0-6, ho miri,
faci una anàlisi i vostè, que té temps, com a parlamentària i
això, de mirar-ho, vostè no ha de gestionar, vostè ha de fer
control, i mirarà una mica el que es fa.

I miri, una de les coses que em resulta difícil d’entendre és
que una exconsellera d’Educació faci discursos catastrofistes
sobre l’educació, sempre fa discursos catastrofistes, des del
2015 no ha deixat de fer discursos catastrofistes, si, negatius;
escolti, l’educació a les Illes Balears sé que tenim problemes,
però millora, les xifres ho diuen; pot ser que no millori a la
velocitat que volem, però millora, a una comunitat autònoma
que fins ara ha rebut 2.000 alumnes nous cada any. I això és
una gestió de la diversitat complicada, malgrat tots  els
recursos que hem posat, li record, més de 1.500 professors
nous, gràcies, i no dic res de totes les retallades que vostès
varen fer de tota l’atenció a la diversitat; vostè, que demana
sensibilitat, varen tenir sensibilitat zero a l’hora de fer les
retallades educatives les quals varen anar contra els més
vulnerables, Sra. Riera, li agradi o no li agradi.

Per tant, m’agradaria que, sense obviar la crítica, que és
important que es critiqui qui es troba al Govern, facin el que
facin, crec que és important que tengui una dimensió més
positiva quan parla d’educació a les Illes Balears, perquè
l’esforç, no pot ser que digui que els docents fan molts
d’esforços i, per altra banda, deixa la situació educativa en
nivells cada vegada més negatiu, no és possible, és una
contradicció.

Què critiqui la Conselleria d’Educació? Sí, però miri, jo
crec que les crítiques s’han de fer d’una forma seriosa.

Deia Steve Jobs, que vostè..., diu “Mai no seràs criticat per
qualcú que faci més feina que tu, només seràs criticat per
qualcú que faci manco feina o res”; ho dic simplement perquè
les crítiques són necessàries, però no importa realment
menysprear, com vostè diu de “conselleria durmiente”, crec
que la realitat és la realitat i les coses... Què podem fer les
coses distintes? Sí, per això són a l’oposició i per això tenen
alternatives, però algunes coses no les ha de dir, perquè no
responen a la realitat.

Sra. Gloria Santiago, jo, com que vostè ha plantejat molt...
defensa l’escola pública, evidentment jo estic d’acord amb la
defensa de l’escola pública, també he dit que nosaltres també
hem defensat l’escola concertada i que és un servei públic,
evidentment, a les Illes Balears més d’un 35%. I hem fet

acords amb l’escola concertada des del 2015, els agradi o no
els agradi.

Què no hem fet tot el que voldríem fer? És evident. Què
teníem i tenim com a objectiu millorar els concerts, els
mòduls? Sí, ho volem fer, però evidentment en aquests
moments les prioritats han de ser les prioritats.

I jo, Sra. Santiago, e l que vull és que, ja que vostè ha
reclamat més recursos, vostè és al Govern de les Illes Balears
i jo li demanaré ajuda a vostè quan haguem de fer e ls
pressuposts, perquè realment seran pressuposts complicats i,
per tant, estic convençut que hi ha d’haver una partida de la
COVID-19 d’Educació, del Ministeri d’Educació, també
d’universitats, evidentment. Jo estic totalment d’acord amb la
política que ha fet ara el Sr. Castells quant a les beques, em
sembla una bona política, ha canviat el model de política de
beques que tenia el Partit Popular, i en aquest moment, més
que mai, amb criteris econòmics, més que amb criteris
d’altres tipus, tot i que, evidentment, hem de tenir clar que de
vegades les situacions conjunturals no poden ser eternes,
també cal tenir-ho en compte en aquest sentit.

Ciudadanos, Sra. Guasp, jo li reconec el seu tarannà i em
sembla bé que vagin a aquesta posició central la qual
segurament mai no havien d’haver perdut, però això n’és una
opinió meva i, per tant, crec que la posició que tenen, si volen
ser a un partit de centre, el que els permet de vegades és fer
una política més eficaç, però això evidentment jo, com a
conseller d’Educació no li diré res més.

I nosaltres en educació no volem treure rèdit polític, no en
volem treure rèdit, jo tenc la meva opinió sobre l’educació a
Espanya aquests darrers anys, sé què és el que ha avançat i com
s’ha avançat, és la meva interpretació i els partits en això són
lliures, però també hi ha dades objectives que diuen qui és que
ha fet més o menys per a l’educació a Espanya i a les Illes
Balears durant aquests anys. I per tant jo pens que... i en això
sí que li reconec aquesta mà estesa que vostè ha dit, a
nosaltres ens agradaria i en això sí que pens que és un tema
important, que el pròxim curs, del qual evidentment he dit
pinzellades, tot el quadre no està pintat, l’hem de pintar amb
molta gent de la comunitat educativa; si fóssim nosaltres
només els de l’administració els que pintàssim el quadre, ens
dirien: és que heu pintat el quadre només vosaltres.

No, nosaltres volem... crec que tenim l’obligació de fer un
marc, hem de fer un marc general sobre com ha de ser aquest
curs i , per tant, nosaltres volem la col·laboració de tots,
perquè no serà un curs fàcil.

I jo no he dit res, Sra. Guasp, de si l’any que ve hi haurà
més o menys docents, no ho he dit això, no ho he dit; és a dir,
vostè ha interpretat, ja sé que les interpretacions són lliures,
però jo no he dit res d’això, he dit que la situació econòmica
és molt complicada, per a l’educació i per a tota la ciutadania
i les empreses de les Illes Balears, i d’Espanya, evidentment;
és una situació en la qual o Europa ajuda o serà molt complex
sortir d’aquesta situació, i no som economista, -gràcies a Déu
no som economista, Toni. Per tant, és evident que pens que la
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situació requerirà..., i a mi m’agradaria que hi hagués uns altres
pactes de la Moncloa, uns altres pactes de la Moncloa
actualitzats al segle, ara, a l’any que som, perquè són
necessaris, i els pactes de la Moncloa, en què jo era molt
jovenet, però estava ja en política, realment són uns pactes que
varen salvar la democràcia a Espanya, i, per tant, crec que
també per salvar la democràcia l’estat del benestar i la
prosperitat econòmica exigeixen un pacte global a nivell de tot
l’Estat, i estic convençut que Ciudadanos hi serà en aquesta
tasca. VOX ni hi és ni se l’espera i el Partit Popular esper que
qualque dia recuperi la centralitat, que la perd. Però, bé...

En tot cas, jo, evidentment pens que la situació educativa
requerirà acords, consensos, complicitats i recursos, n’estic
convençut. Li podria posar exemples, només el tema de les
condicions higièniques, només aquest tema, i, per tant, quan la
Sra. Pons em planteja el que la ministra Celaá va plantejar,
com a possibilitats, perquè també ha fet altres declaracions, és
a dir, no només es pot parlar d’unes declaracions, ha dit que no
hi ha cap escenari que realment sigui impossible; i
evidentment que nosaltres, quan planifiquem, hem de
planificar en distints escenaris, això és evident que hem de
planificar en distints escenaris, i tenc clar que quan planificam
distints escenaris hem de tenir en compte que l’educació
digital, l’educació a distància, telemàtica, etc., és més fàcil de
fer amb estudiants de segon, de tercer, de quart d’ESO, de
batxillerat, d’FP, de règim especial, que no amb infantil i
primària, això és evident i de sentit comú. Per tant, hem de
saber prioritzar les coses.

Ara, la Sra. Celaá és ministra d’Educació, ha de donar unes
pautes generals, ha de treballar perquè hi hagi recursos a les
comunitats autònomes, a tota Espanya, a totes les comunitats
autònomes, perquè serà una situació complicada.

Què ha passat amb els alumnes nouvinguts? Jo he dit que
nosaltres hem detectat, d’acord amb la feina que ha fet
Inspecció Educativa amb directors de centres, que podem
haver perdut, això de perdut, entre cometes, un milenar
d’alumnes; s’han desenganxat, és a dir que no han sabut, no han
tengut informació, no s’han posat en contacte ni telefònic ni
de cap tipus. N’hi ha de diferents tipus, evidentment, és
evident que després les característiques socials , familiars,
territorials, etc., són les que també plantejaran clarament
aquesta qüestió. Per tant, vull dir que en aquest sentit que
nosaltres tenim que hem de treballar i per això aquestes
tutories, que no és contradictori amb el tema presencial, ho
torn repetir.

Jo crec que els centres educatius, els equips directius, els
tutors i tot el que realment envolta un centre educatiu ha de
ser capaç d’intentar recuperar aquells nins absentistes, si hi ha
absentisme escolar en període normal, és evident que també
hi ha absentisme en un període com el que hem viscut,
evidentment. I podem presumir que hi ha situacions greus en
altres aspectes, però d’això hem de tenir dades en aquest
sentit.

I, Sr. Campos, sap una forma que hi ha de mantenir la
nostra llengua? Parlant les llengües de cadascú, jo som un

pollencí i mai no he renunciat al meu parlar, mai, mai. La
llengua es defensa parlant, d’altres mesures, parlant, per tant,
vostè , quan diu que vostès són els únics que defensen la
diversitat, bé, si vostè es creu aquesta mentida la segueixi,
però pens que... I a mi, miri, no trobarà mai un adversari, un
enemic del castellà, tot el contrari, estic orgullós de saber
castellà i més idiomes sapigués molt millor.

Què la meva llengua és el català i que el defensaré perquè
necessita... és una llengua minoritària i no vull que sigui
minoritzada, també li diré, però mai en contradicció amb el
castellà, mai. I les modalitats, insulars, jo també vull... jo vull
la modalitat pollencina, perquè és diferent, la defensam tots
els pollencins en parlar cada dia la nostra llengua, l’u, l’u és
paraula, però també diem “xic”, etc. Per tant, obras son
amores y no buenas razones, senyors de VOX.

Sr. Mas, de MÉS,...

(Rialles de l’intervinent i rialles a la sala)

..., m’ha sortit sense voler, eh, m’ha sortit sense voler.

(Remor de veus)

És evident que jo estic d’acord amb el que ha plantejat i
estic convençut que vostè és al Govern i, per tant, a l’hora de
fer els pressuposts d’Educació també ha de ser una prioritat de
tots, i jo estic convençut que hem de reivindicar a Madrid, al
Govern d’Espanya, una partida de la COVID d’educació ,
n’estic convençut, i, per tant, hem de ser reivindicatius perquè
ho necessitam.

I estic d’acord amb vostè quan, si nosaltres hem estat
solidaris durant molts d’anys, ara el Govern, Espanya ha de ser
solidària amb nosaltres, perquè la solidaritat ha de ser mútua,
no ha de ser només... nosaltres caritat no en volem ni una,
volem el que ens pertany com a comunitat autònoma i com a
ciutadans de les Illes Balears. Per tant, estic convençut que
arribarem a acords.

Jo, Sra. Pons, jo no la reny, eh, jo som molt vehement de
vegades, som tranquil i vehement a la meva manera, vostè ha
de fer totes les preguntes que vulgui, el que passa que li dic
que les preguntes, moltes de la desescalada, me les va fer
abans i ara em fa preguntes sobre el que vendrà. D’acord, ja he
dit una mica que nosaltres estam amb el marc general, tenim
idees, però vostè  ha dit una cosa, i no vull ser, tots tenim
contradiccions, com dir un: no m’obligui a estar totalment
d’acord amb mi mateix, perquè si no podem tenir un problema
tots; per tant, però sí que nosaltres tenim preguntes,
començam a tenir clar com ha de ser el disseny del curs
vinent, i ho torn repetir, nosaltres hem fet un quadre, volem
fer un quadre i que tothom el pinti entre to ts, perquè ho
necessitam; és a dir, si no hi ha complicitats serà molt
complicat fer aquest curs, serà molt complicat i, per tant,
nosaltres volem les màximes complicitats en tots els
aspectes.
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El tema de la competència digital, això està previst en el
nostre pla de digitalització educativa el qual tenim molt
avançat i el punt clau serà formar en competència digital els
docents, que han après molt, però la competència digital
també implica un altre model d’ensenyança i aprenentatge en
tots els sentits, i crec que tots  hem après, els docents han
après molt, les famílies han après, a base d’errors, a base
d’equivocar-se, a base d’angoixes i d’ansietats. I això és
veritat, que s’han perdut moltes coses, però estic convençut
que si som capaços de tenir aquest consens, també aquest
tema de competència digital millorarà. Del tot? No.

I, per cert, Sr. Campos, ara me’n record, els 3.000
chromebooks o gairebé... sense comissions, és a dir que vostè
serà a les comissions, li puc assegurar que aquesta setmana
han arribat a tots els centres, i són chromebooks que no es
perdran. Ens hagués agradat arribar abans? Sí, ens hagués
agradat arribar abans. Per què? Perquè l’estoc que hi havia no
ha arribat fins ara i l’hem hagut de configurar, però li puc
assegurar que hi han anat, hi han anat a aquells centres que ens
ho han demanat, centres que m’han demanat, que tenen un
problema diguem de digitalització concret, i això és una mica
el que nosaltres hem fet.

Per tant, jo segurament m’he deixat preguntes sense
contestar, evidentment, però, en tot cas, serà per a la propera
ocasió. En tot cas, després vostè ja em demanarà per al final
de curs de l’any que ve, efectivament.

I, en tot cas, jo els agraesc a tots les seves aportacions.
Crec que és bo ser capaços d’intentar trobar un punt de
trobada, crec que és important, a un moment difícil en què
ningú no té les respostes, ens han canviat les preguntes, això
sí que ho vaig dir, i, per tant, hem de cercar les respostes i les
respostes les trobarem entre tots.

I evidentment, mirar el que fan altres països està molt bé,
però després cada país ha de cercar la seva solució, perquè
cada país és diferent, econòmicament, socialment,
familiarment i  no hi ha solucions homogènies que puguem
traspassar d’un lloc a l’altre, ni tan sols a nivell d’Espanya,
evidentment; cada comunitat autònoma és diferent, no és el
mateix Castella i  Lleó, que té una dispersió geogràfica
increïble, on hi ha centres que hi ha tres alumnes, i que hi ha
un procés de desertització educativa permanent, i nosaltres
hem tengut un procés d’incorporació educativa permanent. Per
tant, crec que és important cadascú cercar el millor, quines
necessitats i demandes tenim, és bo saber què faran altres
comunitats i altres països, perquè és l’única forma d’aprendre,
crec que tots hem d’aprendre de tots perquè la situació és
complicada.

I jo  els deman, de bell nou, aquest consens en aquelles
coses que siguin possibles, per tal de seguir millorant entre
tots l’educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Amb aquesta intervenció acabam la
compareixença del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca.

I ara, si els sembla bé, fem una suspensió temporal i ens
reincorporam a les dues i mitja.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Reprenem la
sessió.

III. Debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret Ll ei 7/2020, de 8 de maig, pel qual
s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació
per fer front als efectes de l’emergència sanitàri a
ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE núm. 8424/20,
del Govern de les Illes Balears).

I passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret
Llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures
urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 (escrit
RGE núm. 8424/20, del Govern de les Illes Balears).

Començam amb una intervenció per part del Govern, per
part del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per
exposar les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

President, diputats, diputades. Les meves primeres
paraules vull que siguin de record del Sr. Andreu Crespí, ja ho
ha fet el president avui de matí, però jo, com a conseller
d’Educació, crec que és un acte de justícia fer una referència
a una persona que va ser un element clau del procés de
modernització de l’educació a les Illes Balears, en gestionar
l’educació en els anys vuitanta fins els noranta, i crec que és
bo reconèixer la bona feina feta d’un home molt irònic, molt
irònic, un home bona persona, molt xerrador i amb capacitat
dialèctica important. Per tant, jo crec que és bo que des de la
Conselleria d’Educació facem referència a aquest home que
ens ha deixat i que vaig tenir l’oportunitat dissabte de fer un
article en el Diari de Mallorca en record de la seva figura.

I ja sense més començaré. 

Bé, el Consell de Govern de dia 8 de maig, a proposta de
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca va aprovar el
Decret Llei de mesures urgents en l’àmbit de l’educació per
fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada per
la COVID-19 i garantir el curs 20-21. És evident que és un
decret llei, jo diria que és un decret bàsicament pragmàtic i
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instrumental, no és un decret llei de caràcter ideològic ni
polític, sinó que el que volia i vol és evidentment dur a terme
el procés, per una part, d’escolarització, admissió i adscripció,
i el procés que les persones que volen ser interins o que volen
formar part dels funcionaris docents interins poguessin tenir
la possibilitat de fer-ho telemàticament.

És clar, no és el sistema normal que nosaltres utilitzam,
normalment tots els decrets i ordres que fem des de la
Conselleria d’Educació tenen un procés molt més llarg, van a
meses sectorials en funció de les temàtiques que hi ha, el
trametem al Consell Escolar i el Consell Escolar fa l’informe
pertinent, a fi i efectes que tengui la participació de la
comunitat educativa. En aquest cas concret no va ser possible,
evidentment, per la situació d’alarma de la COVID-19 que
vivim, però sí que responia, per una part, a una necessitat que
comencessin el procés d’escolarització quan la presencialitat
no era possible, jo crec que això era important, la
presencialitat no era possible i, per tant, fer un decret que
possibilitàs la matriculació i l’escolarització telemàtica,
utilitzar de qualque manera aquestes tecnologies que també
ens ha fet avançar a nivell de Conselleria d’Educació cap una
administració més eficaç, més útil i, per tant, que possibilitàs
que qualsevol persona que hagués de ser escolaritzada, tengués
aquesta via telemàtica per dur a terme, per sol·licitar places.
Per tant, no era un decret que canviàs, ni un decret d’admissió,
ni res, l’únic que possibilitava era la forma com dur a terme
aquest procés d’escolarització.

També cal dir que aquest decret possibilita parcialment
l’escolarització telemàtica, no és només telemàticament, sinó
que és un instrument més que volem potenciar de cara als
cursos vinents, ja que de cada vegada més a la Conselleria
d’Educació els processos que estam fent són cada vegada més
telemàtics, sense papers, i això també des del punt de vista de
l’eficàcia, de la sostenibilitat, també és important, fins i tot
amb la idea d’avançar cap a aquest teletreball, que el teletreball
també s’ha de planificar, evidentment, com no podia ser d’altra
manera. De totes formes també vàrem tenir reunions
informals amb sectors que teníem algun dubte que no
estiguessin en contra d’aquest procés, per tal d’explicar-los
exactament quina era la proposta i per què fèiem aquesta
proposta. També cal dir que aquesta possibilita que també els
centres educatius poden ajudar en aquest procés
d’escolarització. 

Nosaltres teníem un dubte, teníem un cert temor, que
qualcú quedàs fora d’aquest procés d’admissió  i adscripció.
Avui ho plantejava, avui de matí, la Sra. Lina Pons, la
possibilitat que qualcú pugui quedar fora d’aquest procés
d’escolarització. Nosaltres veiem que el dret a l’educació és
un dret incontestable, evidentment, i per això també vàrem
contactar, com no podia ser d’altra manera, amb els
ajuntaments, serveis socials, etc., per tal de possibilitar que
ningú no quedàs enrere. Com que no era possible també que
les comissions d’escolarització es poguessin reunir, vàrem
delegar a la Inspecció Educativa el fet de dur a terme o ajudar
en aquest procés d’escolarització. Per tant, es tracta en aquest
sentit d’un decret llei que l’únic que fa és, com deia abans, és
un decret pragmàtic, és un instrument pragmàtic per

possibilitar aquest procés d’escolarització, d’admissió i
d’adscripció de forma telemàtica.

Però també és evident que també tenia com a objectiu
possibilitar, com deia abans, que els interins, els funcionaris
interins que volguessin formar part de les plantilles del curs
20-21 també tenguessin la possibilitat d’apuntar-se de forma
telemàtica. Havíem començat el procés d’adscripció d’interins
abans, però amb l’estat d’alarma es va aturar, i hi havia apuntats
uns 5 .000 funcionaris interins. És clar, evidentment volem
començar el curs amb la màxima normalitat, i aquest decret
d’alarma ens possibilita que tothom pugui tenir fins al dia 4 de
juny la possibilitat d’apuntar-se per ser funcionari interí, amb
la qual cosa teníem aquests dos eixos, l’eix de l’escolarització
i l’eix de funcionaris interins.

Això està funcionant, és a dir, per una part és evident que
el professorat que es vol apuntar s’apunta de forma telemàtica,
d’una forma diguem sense cap tipus de problema, i tot i que
hem d’esperar al final per fer una avaluació del procés
d’admissió i adscripció d’escolarització de moment el procés
va per bon camí. És evident, en qualsevol cas, que hem
d’esperar a final d’aquest procés per fer una avaluació; ens
preocupa menys això dels funcionaris interins, ja que gairebé
en tots els aspectes de funcionaris i de funcionaris interins ho
tenim tot gairebé en un procés telemàtic, per la qual cosa
sense papers, en certa manera, però sí que en temes
d’escolarització és una novetat, és un procés nou, i per tant
volem fer una avaluació final per veure quins són els
problemes que hem tengut, quin ha estat el paper dels
ajuntaments, pensau que també estam adscrivint els estudiants,
els al·lots de 0 a 3 anys en col·laboració amb els ajuntaments,
i per tant és un procés molt llarg, que dura fins a la formació
professional, i que necessitam veure com funciona.

Aquesta és una mica la idea d’aquest decret llei que, torn
repetir, pensam que no té cap contingut ideològic ni polític,
que hem parlat amb tots els sectors educatius perquè vegin que
és un sistema d’eficàcia. És evident que enguany també hi ha
hagut un problema addicional: molts de centres feien les
jornades de portes obertes, enguany no han pogut fer les
jornades de portes obertes reals però les fan virtuals, hi ha
molts de centres que fan jornades de portes obertes virtuals,
i hi havia centres que tenien un temor, la qual cosa és lògica,
que el seu centre quedàs sense cap tipus de màrqueting
educatiu, per entendre’ns, és a dir, que no tengués, diguem, el
fet de poder-se vendre i plantejar les seves propostes
educatives. Crec que tothom en aquesta situació fa de la
necessitat virtut. Torn repetir, molts de centres estan fent
aquesta jornada de portes virtuals, explicant el projecte
educatiu, les activitats, el que fan, i per tant complementa, és
a dir, la part virtual aquesta, d’aquesta propaganda virtual, es
complementa o dóna suport a aquest procés d’escolarització
telemàtica que per a nosaltres és important.

Per tant, per a nosaltres aquest decret llei suposarà..., torn
repetir, hem de fer una avaluació d’aquest procés
d’escolarització, però creiem que serà un salt qualitatiu
important dins aquest procés de digitalització administrativa.
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Volem que de cara als pròxims anys aquest procés
segueixi, evidentment, segueixi amb tota la situació de suport
presencial que enguany no serà tan evident. Pensam que és bo
que els centres estiguin oberts per poder realment fer una
publicitat, enguany no ha estat possible, però consideram que
són dos plantejaments que no són antitètics sinó que realment
són complementaris. A més, aquest decret llei, com no podia
ser d’altra manera, és un decret llei que hem fet... bàsicament
han col·laborat de forma clara la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres i la Direcció General de
Personal Docent, però evidentment han tengut el suport
jurídic dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, i com no podia ser d’altra manera, dels
serveis de l’Advocacia de la comunitat autònoma, als quals vull
agrair la seva feina i el fet de donar-li un suport jurídic real.

Torn repetir, aquest és un decret llei que hi és per quedar-
se, de qualque manera, amb tots els matisos que hàgim de fer.
És evident, també ho dic aquí, és a dir, nosaltres no hem tengut
reunions amb el Consell Escolar, e l president del Consell
Escolar va fer referència que properament ens reuniríem, i
aleshores nosaltres en aquest consell escolar explicarem tot
el que s’ha fet i també explicarem aquest decret llei que en
definitiva ajuda al procés d’escolarització.

Vull recordar que fa unes setmanes amb el Consell
Assessor vàrem aprovar ja un calendari escolar per al curs 20-
21. En aquests moments estam -torn repetir- estam fent la
borsa d’interins, que és una altra variable important; treballam
en la quota per al curs 20-21, i estan també a punt de sortir ja
les licitacions de reforma de centres educatius que es farà
durant l’estiu, que és una època que nosaltres utilitzam per fer
aquelles reformes perquè no hi ha estudiants, i també com
deia avui matí treballam en la planificació del curs 20-21 en
un context d’incertesa però que volem donar la màxima
seguretat de cara a la societat.

Per tant deman, evidentment, un suport positiu a aquest
decret llei perquè pensam que en un moment que vivim d’estat
d’alarma, que no era possible la presencialitat, ens ajuda
realment a fer un salt qualitatiu en el procés de digitalització
administrativa, ens ajuda de qualque manera a millorar els
nostres processos, i també evidentment implicarà per als
funcionaris interins definitivament fer una digitalització per a
tots els processos que fa el professorat: temes de jubilació,
d’ajudes de fons social, etc., que tot ho implementem de
forma telemàtica. Per tant, deman els suport dels grups
parlamentaris, perquè pensam que és un decret pragmàtic, útil,
instrumental, que ajuda de qualque manera a millorar els
processos d’escolarització i els processos perquè els interins
es puguin apuntar a la borsa que té la Conselleria d’Educació.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. A fi i efecte d’organitzar el debat
i les intervencions, deman als grups parlamentaris si volen
intervenir a favor, en contra, o només fixar posició.

El Partit Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

El Partit Popular, a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

VOX?

El Pi?

LA SRA. PONS I SALOM:

Ara sí. A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Unidas Podemos?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca?

EL SR. MAS I TUGORES:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, Grup Mixt? Bona tarda.

Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

A favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Idò organitzam les intervencions de major a menor i acaba
el Grup Parlamentari Socialista. Començam pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

Els record que són quinze minuts en una primera
intervenció.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tothom, diputats,
diputades, consellers. En nom del Grup Parlamentari Popular
també vull començar la meva intervenció i recordar el Sr.
Crespí i les 223 víctimes de la crisi de la COVID-19 que
tenim a les nostres illes i totes les famílies que s’han vist
afectades per aquesta crisi sanitària.

En nom del Grup Parlamentari Popular i  com a grup
majoritari de l’oposició volem fer una feina constructiva, Sr.
March, que sigui de control, però que sigui positiva i volem
aportar la nostra experiència per sortir entre tots d’aquesta
crisi sanitària i dels efectes que la seva gestió pública tendrà
en tota la societat, econòmics, socials, familiars i per suposat
educatius.

Una situació tan greu com la que vivim es mereix la
participació de tots, l’aportació de propostes de tots i l’ajuda
de tots, qualsevol unió és poca i per això el nostre grup i el
nostre Partit Popular intentarem sempre actuar amb altesa de
mires.

I un exemple clar és la nostra postura davant tots aquests
decrets llei que el Govern de la Sra. Armengol ens du aquí
setmana sí, setmana no, per als quals ens demana aprovació
sense consulta prèvia, per als quals ens reclama conformitat
sense consensuar i per als quals s’esperen els nostres vots,
però sense donar-nos la possibilitat d’aportar res en positiu,
encara que hi hagi propostes bones per a les Balears; sense
tramitació legislativa, sense propostes, sense esmenes, tot i el
resultat que cada vegada és aproximadament la meitat
d’aquesta cambra que li demana poder participar en una
tramitació com a llei.

Duim tres mesos quasi de crisi sanitari i quatre decrets llei
duts fins ara a aquesta cambra, coneguts sempre pels mitjans
de comunicació, als qual hem donat suport tot i que són una
mescladissa de decisions, de reparacions, d’errades polítiques,
de correccions administratives o de regulacions que tal vegada
s’havien de fer fa estona, com fa poc amb la simplificació
administrativa, la tramitació telemàtica o l’aplicació de la Llei
de contractes; i altres que inclouen decisions polítiques
injustificades sota l’estat d’alarma, amb un clar intent
d’aprofitar la figura del decret llei per imposar a la ciutadania
determinades qüestions que res no tenen a veure amb la crisi
sanitària, sinó més aviat amb un pensament ideològic absolut,
i això, senyors consellers, senyors diputats, és una perversió
del sistema normatiu.

Han actuat, vostès, senyors del Govern, durant tots aquests
mesos amb improvisació, amb falta de preparació. Han anat
rere el Sr. Sánchez i les seves errades i han estat desbordats
pels esdeveniments, des del mes de gener on ja sabien que el
coronavirus arribava a la nostra comunitat; el mes de febrer
quan ja coneixíem infectats i feien reunions en un institut de
Marratxí per dir als estudiants i als  veïns que no passassin
pena, que tot estava controlat, que aquesta malaltia era com
una simple grip, o el dia 8 de març quan encoratjaren la gent
a omplir massivament els carrers i posaren en risc la salut de
tots en nom de la igualtat real.

Dos mesos descuidats que han donat lloc a una pandèmia,
a una crisi econòmica i a les portes d’una crisi educativa, Sr.
March. Un fracàs per a un conseller que ha reconegut que
aquest curs es veurà greument afectat i que ja dóna
directament per afectat també el curs que ve.

L’han desbordat els esdeveniments, acostumat a viure
tranquil·lament en la seva conselleria no ha sabut estar a
l’alçada de les circumstàncies quan aquestes s’han posat
difícils. La comunitat educativa, els professors i mestres, els
pares, mares i sobretot els alumnes li han salvat la papereta de
la inactivitat -li ho hem dit avui matí- i de la negligència de la
seva conselleria a un moment difícil, que és quan es veuen els
bons gestors polítics.

S’ha amagat rere de la roca de la Sra. Celaá, en adoptar
decisions ambigües, contradictòries o qüestionables
jurídicament, tanca o no tancar les escoles; els equips
directius obligats a acudir a les escoles buides de nins fins que
se li va demanar rectificació; els nins dos mesos sense rebre
materials digitals ni chromebooks, els mestres emprant els
seus propis recursos i ordenadors i cap pla ni de conciliació
ni de neteja de centres ni de supervivència a les escoletes, ni
de sensibilitat amb la concertada, que no pot aguantar el cop
per garantir una educació futura de més d’un 30% dels nins
balears.

S’ha carregat la cultura de l’esforç, l’avaluació de
competències, la possibilitat d’avançar matèria per no perdre
continguts o els exàmens per aprovar, promocionar o titular.

No n’hi ha prou a demanar comprensió, ni vots favorables
amb els ulls tapats, haurà d’assumir també les responsabilitats
de les seves errades polítiques i morals.

I la llàstima és que pel camí quedaran molts d’estudiants
amb greus conseqüències que ja de per sí són vulnerables en
la seva formació, en les seves dades educatives i en el seu
nivell d’aprenentatge.

Ens presenta avui, Sr. March, un decret llei educatiu a
l’empara de l’estat d’alarma i sota el paraigües de l’article 49
de l’Estatut d’Autonomia, que el regula com a un instrument
per abordar situacions d’urgent i extraordinària necessitat i
que, segons la doctrina del Tribunal Constitucional, la mateixa
que vostè invoca en aquesta exposició de motiu, requereix una
connexió de sentit o de relació amb les mesures que
s’adopten. Però permeti’m que li ho digui humilment:
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nosaltres no hem trobat ni la urgència ni el caràcter
extraordinari, ni la relació de causalitat en el contingut del seu
decret llei perquè, digui’m: quina novetat hi ha en què els
processos de matriculació es facin de forma telemàtica
preferentment, si fins ara s’ha aplicat el Decret 37/2008, amb
les instruccions corresponents cada any i la mateixa
possibilitat?

Per remuntar-nos únicament a l’any 2015, ja s’incloïa
aquesta possibilitat, aquesta previsió ja era a la matriculació
del curs 2015-2016, a les instruccions d’aquell curs ja es
podia fer de forma telemàtica en omplir un formulari
electrònic, a la pàgina de l’escolarització de la CAIB, per no
haver-se de desplaçar els pares i no s’havia d’entregar ja cap
documentació, sinó que n’hi havia prou a autoritzar la consulta
de documents a l’administració amb una declaració
responsable, tal com preveu del Decret de simplificació
documental 27/2013, elaborat pel Govern del qual vaig tenir
l’honor de poder-ne formar part.

També inclou ara la possibilitat de no fer les tramitacions
únicament telemàticament, tal com li han reclamat els
sindicats, plataformes educatives, associacions de pares i
grups polítics i en el que vostè ha acabat per cedir per evitar
que l’esquitxàs un problema educatiu.

Miri, Sr. Conseller, -vostè em diu que no amb el cap- aquí
té el detall de la notícia del seu govern, curs 2016-2017,
també es va fer telemàticament, i aquí s’indica que en el curs
2015 ja s’havia fet i s’havien obtingut 3.700 sol·lic ituds
telemàtiques i que això creixeria any rere any.

I si em diu que no, per què no va tramitar idò un decret llei
al mes d’agost passat quan va modificar criteris i va establir
criteris nous al règim d’admissió d’alumnes mitjançant un
decret ordinari? Perquè era una figura innecessària el decret
llei, perquè s’ha d’emprar la normativa que toca. Un decret per
regular normativament aspectes essencials nous i després una
resolució, unes instruccions per desplegar-lo, com es fa cada
any, no una llei, perquè els decrets llei no substitueixen
decrets ni instruccions, substitueixen i tenen rang de llei o
aquelles resolucions eren insuficients, Sr. March, o aquest
decret llei és inadequat.

Vostè mateix reconeix en el primer article sobre l’objecte
del decret llei que no suposa cap canvi respecte de la
regulació prevista al Decret 64/2019, de 2 d’agost passat que
li he esmentat, com també assenyala a l’article tercer la
previsió que les novetats, calendari i d’altres es publicaran
posteriorment a la web i seran objecte de les oportunes
resolucions de la Direcció General, el que toca com cada any.

Podria haver fet el mateix que altres comunitats, València,
Andalusia, País Basc, Canàries han regulat el procés
d’admissió mitjançant les corresponents ordres i instruccions
de les direccions generals, sense haver de fer decrets llei
innecessàries, perquè tanta inseguretat jurídica produeix no
regular o regular excessivament o amb instruments jurídics
indeguts, perquè generen la mateixa desconfiança al sistema.

Digui’m també, Sr. March, on veu vostè l’extraordinària i
urgent necessitat a recordar als articles 6 i 7 l’existència de la
Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, que
estableix l’obligació de relacionar-se telemàticament amb
l’administració als que són personal empleats públics de
l’administració per als procediments de selecció de places,
provisió de llocs o alteracions de la nostra vida administrativa?

Sincerament, la llei ja té cinc anys i se suposa que hauríem
d’haver establert ja vostès els protocols per a l’aplicació als
funcionaris docents, com s’ha fet en altres àrees o en altres
administracions.

No serà, Sr. March, que necessitava demostrar que fan
alguna cosa en tota aquesta crisi a la part educativa? No serà
que volia contrarestar les crítiques a la seva inactivitat? No
deu ser que volia evitar impugnacions del sector, que sap que
no poden impugnar un decret llei i sí una ordre a una
instrucció o un decret? Perquè ningú no entén que hagi donat
rang legal a aquesta normativa, Sr. March, ni els sindicats ni el
Partit Popular ni els seus mateixos tècnics de la conselleria,
demani’ls-ho.

O no serà que volia introduir altres mesures i les mateixes
meses sindicals li ho han aturat, Sr. March? No serà això?

I, quina duració tendran aquestes mesures? Perquè no hi fa
cap referència, ara diu que serà indefinit; idò, no és un decret
llei per la COVID, és un decret llei per quedar-se, com ha dit
vostè. O farà després un altre decret llei per canviar aquesta
tramitació quan acabi l’estat d’alarma? O ja quedaran els
inspectors substituïts a les comissions de valoració per a
sempre? Perquè tot això no ho diu en aquest decret, un decret
de sis articles on s’oblida una de les coses més importants, les
comissions de valoració i la seva duració temporal. 

Podria haver aprofitat, Sr. March, per garantir altres
qüestions que sí li demana dia a dia la comunitat educativa, ja
que feia un decret llei, podria haver aprofitat per garantir una
inversió justa en educació, que sap que la UNESCO li reclama
un 7% d’inversió, que vostè es va comprometre en el seu
programa electoral de 2015 a un 5% i que fa cinc anys que
estam aturats en un 3,2, 3,5%.

Podria haver aprofitat per reconèixer els drets de l’escola
concertada i donar-li garanties de continuïtat a l’educació d’un
30% com a mínim de nins balears.

Podria haver garantit el sosteniment econòmic dels
centres privats d’educació infantil 0-3 que fan fallida amb les
portes tancades, o podria haver aprofitat per donar rang legal
a moltes peticions de l’escola pública, dels sindicats del
sector, de les associacions de mares i pares o moltes
iniciatives dels grups parlamentaris, que li han comentat avui
de matí; en matèria d’avaluació, de promoció, de titulació per
a enguany, de reforç suficient, d’increment de personal docent
establint uns mínims segurs d’ara en endavant, mesures de
conciliació davant de la COVID, moltes mesures que els
partits d’aquesta cambra li hem presentat. 
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En definitiva, i per fer una comparativa, tenim una ministra
que empra una ordre per modificar una llei orgànica
d’educació i botar-se les competències exclusives atribuïdes
per la Constitució i a Balears tenim un conseller que, per
regular la matèria, que sí seria pròpia d’una ordre de la
Direcció General de Planificació, empra la figura del decret
llei d’urgent i extraordinària necessitat. Tot una coherència
jurídica i política. 

I encara així, Sr. March, nosaltres li donarem els nostres
vots, encara que sigui sense la possibilitat d’aportar res, encara
que passin el rodillo, com ja ens tenen acostumats, i ho farem
per lleialtat, no amb vostès, que no accepten les nostres
propostes positives, les nostres iniciatives, les nostre
esmenes, encara que siguin bones o facin bé a l’educació, ho
farem per lleialtat a la ciutadania, a la gent que representam, a
la comunitat educativa, perquè són els que es mereixen l’altesa
de mires de tots. 

Convalidi el seu decret, Sr. March, nosaltres estarem de
cara, estarem devora i mostrarem unió, però destini també
esforços a resoldre els problemes reals de la comunitat
educativa, de les famílies que fan els deures a ca seva amb els
fills, dels professors i mestres que fan teletreball amb els seus
propis recursos i responen qüestions dels alumnes a qualsevol
hora del dia, i no deixi morir l’escola concertada perquè forma
part imprescindible de la xarxa educativa pública i sense ella
no podrà mantenir el dret a l’educació, que ja en condicions
normals està molt per sota del que seria desitjable per a tots.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente, buenas tardes a todos y a todas.
Tanto el Gobierno estatal como el Gobierno de esta
comunidad autónoma han tomado medidas radicales y
excepcionales para hacer frente a lo que ahora mismo es más
importante, la contención de la pandemia, la erradicación del
virus que permita que la población esté absolutamente y
completamente protegida y evitar un rebrote.

Los esfuerzos que se están haciendo por proteger y
garantizar los derechos y libertades de la gente son numerosos
y muy visibles. En las anteriores fases del estado de alarma las
medidas iban dirigidas a garantizar el bienestar, la salud, la vida
de la ciudadanía, a evitar la saturación de los servicios
públicos de salud. Estas medidas, que fueron aplaudidas ya por
la Organización Mundial de la Salud en todo caso eran
medidas extraordinarias para circunstancias excepcionales
temporales y necesarias, supusieron un gran esfuerzo para la
gente, sacrificio y compromiso.

Pero hoy, en esta fase de la desescalada, la previsión de
cuidado y protección ante un posible rebrote es fundamental

y las decisiones son complicadas y de toma delicada. El curso
siguiente estará condicionado a medidas de higiene y
protección, será de especial complejidad tanto para el
alumnado como para profesores, profesoras y también en las
decisiones que tenga que tomar el Govern.

Cualquier paso aquí es nuevo, igual que en todos los que se
han dado, esta pandemia no ha venido con un manual de
instrucciones, por eso toma especial relieve el esfuerzo y las
medidas que se están tomando por garantizar algo esencial que
es el derecho fundamental a la educación, que está reconocido
en la Constitución a través, en este caso, en esta pandemia, se
está garantizando con una modalidad educativa a distancia. 

Se han dado importantes pasos muy especialmente para los
estudiantes universitarios en forma de ayudas y becas, se han
aprobado decretos que flexibilizan los trámites
administrativos para solicitar ayudas a la dependencia y otras
cuestiones que flexibilizan y facilitan la relación entre
administrados y administración.

Pero en estos momentos el Gobierno y la administración
deben responder a una planificación y a una previsión
exquisitas que se adelanten a los peligros sanitarios que ahora
mismo nos llevan a la incertidumbre, nos llenan de
incertidumbre y hacen claro algo muy evidente, que el curso
siguiente va a ser singular, especial. Esperemos que pronto se
pueda volver a una cierta normalidad, pero no se puede negar
lo evidente y no podemos poner en peligro la salud de nadie. 

En estos momentos, por estas cuestiones, la
administración debe adaptarse con rapidez y eficacia a las
situaciones tan complejas y sobrevenidas que nos van a
acontecer y que nos están aconteciendo, por eso, la
agilización de los trámites y procedimientos administrativos
que permitan pues una contractación más rápida o la
adquisición de determinados materiales con más rapidez para
ir anteponiéndonos a determinadas situaciones van a ser
siempre, y lo son, una buena noticia, no sólo sobre la gestión
del Govern sino también por esas situaciones complicadas a
las que nos vamos a tener que enfrentar, si no es ahora durante
esta etapa postcoronavirus sino más adelante en las cuestiones
tanto sociales como medioambientales que van a darse en las
diferentes crisis tan anunciadas y que van a darse.

Por lo tanto, hay que tomar medidas, ya lo hemos dicho
muchas veces, medidas extraordinarias por unas situaciones
excepcionales que, como vemos día tras día, bueno, pues son
de especial gravedad y además hay una especial incertidumbre
sobre, pues, el rebrote que pueda darse previsiblemente
después del verano.

En este decreto concretamente se toman medidas para
proteger la salud de la ciudadanía que, inevitablemente, afectan
al funcionamiento de los servicios públicos en su actividad
diaria y en su funcionamiento. Pero me alegra saber que el
conseller comenta que estas medidas están aquí para quedarse
porque Baleares creo que tiene que aprovechar este salto
tecnológico obligatorio y, aunque estas medidas son
temporales o parecen ser temporales, sí que estoy de acuerdo
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en que deberíamos consolidar todas estas medidas que
faciliten y acerquen la administración a las personas, ya sea en
el ámbito educativo o en cualquier otro trámite administrativo.

Todo el mundo conoce las barreras tediosas y complicadas
de la administración que provocan en muchas ocasiones
incluso indefensión a las personas debido a la excesiva
burocracia, a los cauces numerosos y muchas veces poco o
bastante mal informados.

Después de esta crisis es importante que se mantengan las
medidas tomadas de manera excepcional, todas aquellas que
faciliten la relación entre personas y administración, eso sí,
sin poner en riesgo ni un ápice de legalidad. 

Lo hemos comentado, bueno, pues que en aras de mantener
esas medidas de seguridad y teniendo en cuenta que el
próximo curso es diferente, lo va a ser porque las
circunstancias lo son, decidir modificar los presupuestos, los
procesos y en este caso concreto los procesos de adscripción
y admisión a través de los cuales se obtiene una plaza escolar
y adaptarlos a las circunstancias actuales para seguir las
instrucciones de sanidad, pues, nos parece correcto, evitar
aglomeraciones nos parece indicado y que sigue las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del
Estado español.

Todas aquellas medidas que puedan evitar el peligro y
proteger la salud pública ante la amenaza de ese rebrotre, nos
van a parecer correctas. En este decreto también estamos muy
a favor de que los procedimientos de selección de personal
docente no universitario y provisión de plazas de este personal
se tramiten también on line, consideramos que también todas
estas medidas con tal de facilitar la gestión se mantengan y,
bueno, esperamos que se rinda este decreto al consenso, y la
simplificación de los procesos administrativos que faciliten
un poco más a la ciudadanía sus trámites.

Baleares, lo hemos dicho anteriormente, quiere y va a
apostar, necesita, y este grupo parlamentario va a apostar por
una educación pública, por una financiación digna que permita
contar con escuelas suficientes y también que permitan
mantener unas ratios bajas y una mejor atención del
profesorado para cada niño, para cada niña. Necesitamos un
presupuesto suficiente como para mantener las plantillas de
profesorado con una calidad laboral digna del trabajo, siempre
estaremos a favor del debate parlamentario y de la búsqueda
del consenso, pero hay circunstancias que no pueden alargarse
y en este caso las medidas que se están tomando a nivel de
decreto , bueno, nos parecen evidentemente pues
excepcionales y como tal excepcionalidad votaremos a favor
por supuesto.

No se puede, respecto a la oposición, yo creo que no se
puede hacer política de derribo en estos momentos, no se
puede hacer demagogia sobre cómo se hubiera gestionado
estas crisis, porque es que eso nadie se lo va a creer, nadie va
a confiar en las palabras de un partido que pudo demostrar que
sabía gestionar una crisis económica, mucho más ligera que
esta, mucho más previsible que esta, y el dinero que había se

usó para rescatar a los bancos. Ahora no vale que vengáis aquí
a quejar, a decir que esto no se hace así, que esto se hace asá,
que vosotros lo hubierais hecho mejor, que vosotros sabéis
gestionar, que vosotros sois los grandes gestores de este país,
cuando nos llevasteis a la ruina y a la precariedad laboral más
absoluta.

Le hace muchísima gracia al Sr. Sagreras, a mi lo que me
hace gracia es que se confunda realmente para qué sirve una
manifestación, y las mayores manifestaciones que tuvo este
país fueron precisamente en contra de la gestión de vuestra...
de esa crisis que se hizo...

(Alguns aplaudiments)

... en el Partido Popular. Nosotros salimos a la calle a
reivindicar los derechos que el Partido Popular, en su gran
gestión económica de esa crisis previsible y absolutamente
evitable, salimos a reivindicar los derechos que nos habíais
negado, no a lloriquear los privilegios. 

En todo caso, valoramos el consenso, consideramos que
a través del consenso siempre en política se llega más lejos y
este grupo parlamentario siempre estará de acuerdo en
facilitar las cosas, para facilitar la vida de la gente y, bueno,
pues a través del consenso haremos todo de una manera más
segura y más sostenible a largo plazo.

Y nada más. Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, ho puc fer des de l’escó? O, no? Bé, doncs ja
està.

(Remor de veus)

Gràcies, president. En primer lloc, també voldria sumar-
me al condol del Sr. Crespí, també donar el condol a la seva
família política del Partit Socialista.

Señoras y señores diputados, buenas tardes, yo voy a ser
muy breve, porque consideramos que la validación de este
decreto es un mero trámite, como ha explicado el conseller,
ya hemos interpelado al conseller en su comparecencia y no
voy a utilizar este decreto para hacer lo mismo.

Estamos de acuerdo en que se flexibilicen los trámites
administrativos, ya que creemos que es la solución para la
admisión y la adscripción para el próximo curso, pues que sea
de forma telemática. Es sin duda la solución que requerían en
estos momentos y siempre apoyaremos la tramitación y la
flexibilización administrativa. Nos consta que se está
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colaborando desde los centros educativos con las familias,
para facilitar los trámites telemáticos y que se está dando la
información a las familias. 

Sin embargo, es cierto que nos llama muchísimo la
atención el rango normativo, que haya sido por un decreto ley
que se haya regulado este procedimiento telemático. Hubiera
sido suficiente una resolución suya, conseller, con unas
instrucciones claras, y no hubieran tenido que recurrir a la
figura jurídica del decreto ley. Pero por supuesto en el
contenido estamos de acuerdo, nada que objetar y tendrá el
apoyo de nuestro grupo parlamentario.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. El Sr. President s’expressa més amb la
vista que amb les paraules i és molt clar quan s’expressa. Era
una broma, Sr. President, perquè a aquestes hores si no fem
una broma ens pega el xubec.

Bé, tenc quinze minuts, n’empraré molts menys. És un
decret fruit de la situació, és un decret que no ens ha quedat
més remei i afortunadament tenim les noves tecnologies que
les podem aprofitar i en podem fer ús, i així salvaguardar la
nostra salut, la salut de les famílies, la salut dels docents, dels
equips directius.

És cert, molts de centres aprofiten i ho hem pogut veure,
les noves tecnologies per fer jornades de portes obertes,
jornades de portes obertes virtuals i la veritat és que els
docents que es dediquen a preparar aquestes jornades de
portes obertes hi han posat molta imaginació, hi han posat
moltes hores i la veritat és que les que nosaltres hem pogut
veure, la veritat és que fa ganes escolaritzar els nostres fills en
aquests centres, molts públics.

Al cap i a la fi el que fa el decret és posar per escrit el que
la norma sanitària ens obliga, que és intentar no fer res
presencial, intentar fer-ho tot de forma telemàtica. Ara bé,
l’únic que ens preocupa sobre tot això és que a causa de
l’escletxa digital, aquesta famosa escletxa digital, que és
important també a les nostres illes, no quedi cap família
despenjada, que des de la conselleria, des d’Educació es faci
la feina necessària perquè cap família no pugui quedar
despenjada d’aquesta escolarització, escolarització i el dret a
l’educació, dret universal reconegut i imprescindible.

Per tant, és l’únic que li deman, que no quedi cap família
despenjada i que des de la Conselleria d’Educació es faci la
feina necessària per a això. Al marge d’això, benvingut sigui el
decret, maldament sigui per mor d’aquestes circumstàncies i
aprofitem l’experiència que en traiem d’aquest decret, per
aprofitar-ho a la llarga, tot el que sigui facilitar, aprofitant les

noves tecnologies, la feina ja sigui a les famílies, ja sigui als
docents interins, ja sigui als equips directius i als funcionaris
de la mateixa administració autonòmica, benvingut sigui i
aprofitem l’experiència, recopilem la informació i a veure si
entre tots a poc a poc anam cap aquest sistema més pràctic i
més fàcil per a tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Antes de nada queremos trasladar
las condolencias del Grupo VOX y yo mismo, mi persona, a
los familiares de Andreu Crespí y a su partido, el Partido
Socialista, por el fallecimiento de una persona que además fue
delegado provincial de Educación en Baleares. Nuestras
condolencias.

Dicho esto, Sr. March, ustedes realmente lo que pretenden
con esta batería de decretos ley es seguir aplicando su rodillo
y seguir aprovechando el estado de alarma para ir aplicando su
agenda ideológica, y decretos como los de hoy pues los traen
a esta cámara, los aprueban previamente y lo hacen tarde y
mal. Y además lo hacen improvisando, no sólo en este decreto
sino en todos los anteriores; un día dicen una cosa, la semana
siguiente aprueban otro decreto que contradice el de la
semana anterior, y esto en todas las áreas del Gobierno.
Nosotros ya lo hemos dicho esta mañana, creemos que
ustedes son absolutamente incapaces de sacarnos de esta
crisis y que lo mejor que tendrían que hacer es dimitir, dar
paso a un gobierno de técnicos, de expertos de verdad, que
intenten sacarnos de esta crisis, porque ustedes no lo van a
hacer, ustedes nos llevan directos al pozo y además no
escuchan a nadie. Nosotros llevamos, igual que creo que todos
los partidos de la oposición, planteando aquí todo tipo de
propuestas y ustedes no aceptan ninguna; van contentando a
sus socios, a sus amigos, y se olvidan realmente de las
persones que lo pasan peor.

En este decreto en concreto dígame usted dónde está la
urgente necesidad para aprobar este decreto ley. Me gustaría
saber por qué atiende sobre cuestiones donde el cuerpo legal
normativo, tanto incluso el autonómico como el nacional, ya
prevé cuestiones que están en este decreto ley, y si ustedes
querían llevarlo a la práctica en un momento como el actual,
¿para qué lo llevan a través de un decreto ley? ¿Realmente qué
pretendían con este decreto?, ¿pensaban incluir alguna otra
pretensión, como hacen en otros decretos leyes, igualando por
supuesto al gobierno de Iglesias y Sánchez, que aprovecha este
estado de alarma también para aplicar cuestiones que no tienen
nada que ver con las necesidades realmente urgentes que
necesita la ciudadanía? Me gustaría saber qué pretendían con
este decreto.
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Porque ustedes cuando hablan de consenso y de diálogo
hablan incluso de centralidad. Usted en la comparecencia
anterior, que aplaudían a sus nuevos socios, a los de
Ciudadanos, diciéndoles que eran un ejemplo de centralidad y
que les aplaudían y demás, claro, a ver, que ustedes hablen de
centralidad y que usted mismo hable de centralidad, incluso
pretendía a nosotros situarnos en un extremo, la verdad es que
suena a broma, tener como centralidad una consejería de
Educación que nada más y nada menos que tiene una secretaría
autonómica en manos de una señora que pertenece a un partido
golpista como es Esquerra Republicana de Cataluña, que
además cuenta con un asesor en esa secretaría autonómica que
defiende a delincuentes y a proterroristas como los CDR, el
Sr. Pich, que además también es del mismo partido. O sea, que
usted hable de centralidad teniendo a estos elementos en su
consejería de Educación la verdad es que no se lo cree nadie.
Ustedes no están en centralidad, ustedes están en el extremo,
son extremistas y están llevando a cabo un gobierno con
medidas que desde luego nada tienen que ver con la
centralidad.

Y la diferencia entre usted y yo, Sr. March, es muy clara,
y además también, no ha podido evitarlo, en su comparecencia
anterior también lo ha dicho. Usted me ha respondido, cuando
le he comentado que desde VOX precisamente lo que
defendíamos era la diversidad y que defendíamos el
mallorquín, el menorquín y el ibicenco, usted me ha dicho
cómo tenía que hablar. Esa es la diferencia entre usted y yo;
yo a usted jamás le voy a decir si tiene que hablar en
mallorquín, en español o en chino, me da exactamente igual
como hable usted; en cambio usted sí que me dice a mí que
tendría que hablar en una lengua o en otra. Esa es la diferencia,
yo jamás le voy a decir a nadie lo que tiene que hablar; ustedes
sí, y de hecho lo llevan a la práctica en la educación, eso es lo
que hacen ustedes, imponer, son lo más alejado a la libertad.

Hablando de lengua, y precisamente en un decreto como
este, esta es la solicitud de escolarización que ustedes
remiten, que tienen colgada en su web y que ahora además está
de actualidad con este decreto ley para escolarizarse a través
de sistemas telemáticos. Esta solicitud de escolarización
contiene gravísimas irregularidades, esta solicitud de
escolarización. Incluso una ley tan contraria a la libertad
individual como es la Ley de normalización lingüística obliga
a garantizar el derecho de opción lingüística, y el Tribunal
Supremo además exige a la administración que haya dos
casillas en el impreso de solicitud de centro escolar. En estas
solicitudes suyas no hay ninguna. Es más, lo que hacen ustedes
para este curso 2020-2021, que ahora tendrán que utilizar los
medios telemáticos que recoge este decreto ley, es vulnerar
la LOE y su propia normativa, la de la Consejería de
Educación. Ustedes, en su obsesión por desterrar el español
de las aulas, que ya lo han conseguido, o sea que ya no..., ya
prácticamente es cien por cien en catalán en todas partes,
ustedes en esa obsesión vuelven otro año a impedir ese
derecho que tienen las familias. Ustedes reciben cada año
miles de quejas de familias que no pueden escolarizar... Sí, sí,
ustedes las reciben; deben hacer pajaritas de papel o deben
utilizarlas para encender la chimenea, pero ustedes las
reciben, las reciben, sí, sí. 

Miren, los padres que tienen hijos en edad correspondiente
a educación infantil y educación primaria pueden elegir
centro, según ustedes, siempre que renuncien a un derecho
contemplado por la ley, que es la elección de lengua en la
primera enseñanza. Esto lo digo por si lo quiere mirar, no se
lo consulte  al amigo de los CDR, pero si usted lo quiere
mirar, en el artículo 18 de la Ley de normalización lingüística
y la Orden de 13 de septiembre de 2004, allí se recoge el
amparo, allí es donde se deposita la libre elección de lengua
en la primera enseñanza, y además les obligan a ustedes, a la
administración, a hacer efectivo este derecho. Pero es que
además hay hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo, pero
hay una muy interesante, la Sentencia 570/2005, de 12 de
diciembre de 2008, que sienta jurisprudencia y que indica con
claridad que los impresos de preinscripción deben introducir
las casillas para poder elegir lengua entre las oficiales. Y lo
dice claramente, dice: “Al más eficaz cumplimento de la
obligación de la administración de garantizar este derecho -
que usted vulnera- aumentando razonablemente de forma
sencilla añadiendo un par de nuevas casillas -ya me dirá usted-
añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de
preinscripción, los medios necesarios para hacerlo efectivo
y facilitando su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la
luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la
Constitución”, usted que dice que es constitucionalista; una
vulneración más de la Constitución. 

Porque a mi me hace mucha gracia, usted dice que
defiende el mallorquín o  el pollencí, que me parece
maravilloso y precioso, pero, oiga, impone el catalán
estándard dentro de la educación. Dice que no tiene ningún
problema con el español pero, oiga, el derecho a escolarizar
en español está erradicado de Baleares. Y es constitucionalista
y sigue vulnerando la Constitución. Oiga, usted es la
contradicción personificada, porque es justo lo contrario de
lo que dice.

Mire, a pesar de estas disposiciones legales, que son
clarísimas, ustedes no sólo se atreven a ignorar su deber de
garantizar esta libre elección de lengua, insisto, amparada por
la legalidad vigente y por el propio Tribunal Supremo, sino que
encima añaden por su cuenta una frase que los padres sí o sí
deben firmar. Si un padre quiere elegir centro está obligado
nada más y nada menos que a renunciar obligatoriamente a la
elección de lengua, y lo hacen a través de esta frase que está
en este mismo impreso; dice: “Mediante la firma de esta
solicitud hago constar que conozco el proyecto educativo y el
proyecto lingüístico de los centros que he seleccionado y que
los respetaré”, y si no firman esto no pueden escolarizarse. ¿Y
qué pasa?, ¿cuáles son los proyectos lingüísticos de los
centros educativos a los que están obligados a acogerse? De
inmersión lingüística en catalán. Y encima les hacen que
reconozcan... que reconozcan que los van a respetar y que los
conocen y es mentira, ni la mitad de las páginas web de los
centros educativos contienen el proyecto  educativo ni el
lingüístico. Eso es chantaje nacionalista en toda regla y una
vulneración de la legalidad, vamos, de libro.

Es mas, ustedes..., sí que existe la inmersión cien por cien
en catalán. Yo invito a los señores de MÉS que me digan un
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solo centro, un solo centro público educativo de Baleares
donde se pueda escolarizar un niño en la lengua oficial del
Estado; dígame uno y le invito a la próxima manifestación de
VOX.

Mire, le voy a decir una cosa muy clara, también vulneran,
he dicho que no publican los folletos lingüísticos en su web,
también vulneran el propio Decreto 45/2016, de 22 de julio.
El resultado es que los padres son engañados y obligados a
firmar algo que no conocen, el proyecto lingüístico, y a
ignorar además que tienen el derecho a elegir lengua, que, aquí
nosotros, a diferencia de ustedes, no queremos imponer a
nadie, sino que queremos que sean las familias las que elijan
libremente cualquiera de las dos lenguas.

Mire, ustedes no solo vulneran la ley ahora, con estas
solicitudes de escolarización, que no tiene cobertura legal
ninguna, sino es que, además, esta frase que ustedes incluyen
no tiene cobertura ni tan siquiera en esta propia solicitud,
porque donde debería estar es en el impreso de matrícula, una
vez se ha adjudicado el centro elegido, si no, no podrían
hacerlo, ustedes no pueden pretender seguir haciendo lo que
están haciendo. Bueno, sí que lo pretenden, de hecho lo llevan
a cabo, ustedes viven en... la Consejería de Educación, la
educación en Baleares es un territorio sin ley, está al margen
de la legalidad vigente; vulneran la LOE, vulneran la
Constitución, vulneran los decretos de Baleares, vulneran la
Orden de la Consejería del 7 de abril de 2016, la Resolución
del 5 de marzo de 2020, y en todos ellos se reproduce el
artículo 84.9 de la LOE, que dice: “La matriculación de un
alumno en un centro público o privado concertado supondrá
respetar un proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos
reconocidos a los alumnos y a sus familias en las leyes.” El
derecho a elegir libremente la lengua de enseñanza.

Si ustedes fueran demócratas de verdad, no tendrían ningún
problema en aplicar esto, que es lo que estamos pidiendo
nosotros, pero ustedes no lo hacen.

Yo, desde aquí, lo que sí quiero hacer es informar a los
padres, a las familias de que, aunque ustedes, desde luego, no
modifiquen estos impresos y aunque firmen las familias,
obligadas, firmen que conocen y respetan el proyecto
lingüístico del centro, los padres deben saber que su firma no
tiene ningún valor; en el momento de la matrícula pueden
hacer valer su derecho en el centro elegido, incluso aunque
sea de inmersión total en catalán, como ocurre en la mayoría
de centros, estando obligado el director del centro a aceptar
y a amparar su derecho si la lengua elegida en primera
enseñanza es el español. Esto lo deben saber las familias ante
el atropello continuado y sistemático de derechos y libertades
que su gobierno, en general, y ustedes, en educación, en
particular, están llevando a cabo.

Ustedes no entienden la educación como una área, una
materia, una área de gobierno donde realmente deberían
formarse los alumnos, ustedes entienden la educación como
un instrumento para adoctrinar, y, en este caso, en Baleares, lo
están haciendo a través de la imposición de la lengua catalana.
Eso, en un decreto ley como el de hoy, que ustedes anuncian

de esta manera tan maravillosa, podrían haberlo incluido y
cumplir la legalidad, en cambio no lo han hecho, este es su
talante democrático.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Tercer punt de l’ordre del dia del
Ple de 26 de maig del 2020, debat i votació sobre la validació
o la derogació del Decret Llei 7/2020.

Sr. Campos, se entiende, aprovechar el momento para
hablar de mi libro, insultar a todos, si puedo, ridiculizar a
todos. Objetivo nuevo, Ciudadanos, si puedo cuelo las
palabras libertad, derecho e imposición; si puedo, hablo de
la manifestación, y, si me dejan, cojo el megáfono. Fin de la
primera cita.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

He dit fin de la primera cita, he semblat Rajoy, no us
confongueu, és que m’ha vengut bé ara, ara he tengut un déjà
vu,...

(Rialles de la intervinent)

... que m’arrib a embullar, amb això que som socis, ara el soci
és Ciutadans i jo som sòcia del Govern, però som oposició, en
fi. Nosaltres som d’El Pi.

(Rialles de la intervinent i remor de veus)

T’has posat gelosa.

(Rialles i remor de veus)

Perdoni, Sr. President. Ah, d’acord, ara sí passam al seriós,
ho dic perquè aquí hem vengut a parlar no de su libro ni del
libro del o tro, hem vengut a parlar del que hem vengut a
parlar, i vostè ben aviat ja agafa el megàfon i aviat ens farà
pujar a tots al Jeep aquell que duia.

Bé, dit això, pas a posar-me seriosa i a defensar el que hem
de defensar, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
considera justificat en aquesta ocasió l’ús de la forma de
decret llei per establir les mesures urgents que garanteixin
l’inici del curs escolar 2020-2021. És evident que ens trobam
en una situació excepcional que requereix mesures concretes
i excepcionals, nosaltres sempre defensam la tramitació via
projecte de llei, perquè pensam que així no ens sumen a dir
que sí o no ens volem sumar a dir que sí, amén amén, sinó que
ens sumen a un debat entre totes les forces polítiques
destinades a enriquir amb una oposició constructiva. En
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qualsevol cas, aquesta vegada ens sembla bé, ens sembla
justificat.

Recordam que dia 2 d’abril la Conselleria d’Educació va
cancel·lar sense avís previ el procés d’escolarització per al
curs 2020-2021, no li ho critic, conseller, només faig una
mica de cronologia, és la meva especialitat, fer resums, com
vostè m’ha dit abans, i preguntes; començava dia 20 d’abril del
2020, aquest fet va provocar a la comunitat educativa molta
incertesa i angoixa. Per aquest motiu era necessari establir un
nou calendari d’escolarització i tot un seguit de mesures com
les contingudes en aquest decret llei pel qual modifiquen els
procediments d’adscripció i admissió per obtenir una plaça
escolar, així com els procediments de selecció de personal
docent no universitari i adaptar-los a les circumstàncies
actuals, marcades per la declaració de l’estat d’alarma,
provocada per l’emergència sanitària, que recomana, ja ho
sabem tots, evitar situacions d’aglomeració  en els centres
escolars.

Una puntualització sí que li vull fer, no tornaré a totes les
preguntes d’avui de matí, no tornaré a totes les reflexions
d’avui de matí, perquè encara no han passat 24 hores, crec que
tots encara ens en poder recordar i no és necessari seguir
llançant armes que tal vegada no sigui el moment de llançar.
En qualsevol cas, sí li diré que estam preocupats perquè algun
nin o alguna nina quedi fora plaça pel fet que tot aquest procés
d’adscripció i d’admissió sigui telemàtic.

Ja sé que han especificat en el decret llei tota una sèrie de
canals d’ajuda per a les famílies, però ens agradaria preguntar-
li, conseller, com funcionen aquests serveis d’ajut a les
famílies per realitzar el procés? Recordam que ja es va iniciar
el dia 14 de maig, amb la presentació de les sol·licituds.

Finalment, vull afegir que, per tant, el Grup Parlamentari
El Pi donarà suport a la validació d’aquest decret llei perquè
consideram que era imprescindible una actuació urgent per
part de la conselleria i, per tant, nosaltres els donarem suport.
No igual a altres decrets en què trobam imprescindible que es
tramitin via projecte de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí? Hola, bona tarda? No, jo crec que són vostès els que
han de pujar el volum. Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord, em senten bé ara?

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tothom. Bé, per la
intervenció d’alguns dels portaveus, sembla que no ha quedat
més remei que regular tots aquests aspectes a través d’un
decret llei i ha estat inadoptable, a tenor del que han dit alguns
portaveus, regular aquests aspectes per decret llei, i el nostre
grup no pot compartir aquest punt de vista; és a dir, jo crec
que..., i això ho dic des de l’empatia i des de la comprensió
amb les dificultats que ha tengut el Govern en tots aquests
mesos passats, però jo crec que estaria bé que acceptéssim
que el Govern es veu obligat a regular aquests aspectes per
decret llei perquè no ha tramitat, en temps i forma, les
instruccions reglamentàries, les normes reglamentàries,
ordres, decrets per les quals podia perfectament haver regulat
aquest procés, i això no és un debat jurídic, és un debat de
drets dels ciutadans.

I ara intentaré explicar-ho, és a dir, jo crec que, davant dels
desgavell provocat per l’inici del confinament, ja he dit que jo
em mostr solidari amb les dificultats a les quals evidentment
han hagut de fer front les conselleries per gestionar aquesta
situació, però, davant el desgavell no es va posar la maquinària
en marxa per elaborar el decret, i les ordres que habitualment
regulen aquest procés, i que s’haurien pogut fer de forma
telemàtica perfectament; és a dir, es podrien haver fet les
consultes de forma telemàtica i el Consell Escolar també es
podria haver reunit de forma telemàtica, és a dir, es podia
haver fet perfectament. El que passa que jo entenc que el
desconeixement de la situació a la qual enfrontàvem va fer que
aquest tema quedés a un calaix i ara, després, s’ha hagut de fer
per decret llei.

I aquest tema és preocupant, i deia jo que no és un debat
jurídic, és un debat de drets dels ciutadans, i la Sra. Riera ho
ha apuntat de forma molt encertada; és a dir, aquest decret llei
eleva a rang de llei una sèrie de procediment en els quals estan
implicats drets dels ciutadans, tant les famílies com els
docents, tant en el procés d’adscripció i admissió com en el
procés de la gestió de la borsa del professorat interí, i
evidentment no és el mateix, en cas que les normes no
s’apliquin de la forma que els ciutadans estimin que els són
beneficioses, i unes instruccions, una ordre del conseller o
fins i tot un decret del Govern, que un decret llei que gairebé
és inimpugnable.

I, per tant, quan alguns portaveus, trob que el Sr. Mas hi ha
fet referència, la Sra. Pons hi ha fet referència, es preocupen
que algú quedi fora, es preocupen que tota aquesta conversió
al procediment telemàtica deixi algú fora, que l’escletxa
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digital es faci patent, jo els dic que ens trobam en aquesta
situació, ens trobam en aquest risc, ens trobam en aquesta
situació. Perquè resulta que fem un decret llei en el que
gairebé sembla que pel que ens preocupem és de protegir
l’administració, és de protegir l’administració, i ho dic, per
exemple, per l’article 3.5, l’article 3.5, on diu que es mirarà
que els ajuntaments... i això col·laborin, però diu: ep!, però el
responsable que això funcioni és el ciutadà; és a dir, si no
s’entrega un paper a temps, si els papers no s’entreguen com
toca, etc., l’administració no tendrà cap responsabilitat, el
responsable serà el ciutadà. I es diu que la conselleria ja
dictarà una resolució o unes instruccions, és a dir, el decret
llei ni tan sols es cansa a dir exactament quina norma i en quin
termini la regularà la conselleria.

I això, Sr. Conseller, i els altres grups, perquè aquest no és
tant un debat amb el conseller com amb els altres grups, no ho
dic des del punt de vista d’erosionar o fer oposició al Govern,
ho dic des del punt de vista de defensar els drets dels
ciutadans. Aleshores, ens quedem molt tranquils, es quedarà
la conselleria molt tranquil·la amb aquest decret llei, on es diu
que sí que es procurarà que tothom ajudi molt les famílies,
però que si alguna cosa no funciona la responsabilitat serà de
les famílies. I les regles del joc les deixem en unes
instruccions o en unes resolucions que tenen l’empara d’un
decret llei, per tant, d’una norma amb rang de llei, que ja
dictarà la direcció general quan ho estimi convenient.

Per tant, crec que és preocupant. Tots aquells portaveus
que s’han manifestat amb preocupació perquè algú quedi fora,
tenen tota la raó d’estar ben preocupats i, per tant, nosaltres
hem anunciat el vot positiu, perquè som conscients de quina
és la situació, quin és el context i, evidentment, no serem
nosaltres que posem fre a aquesta regulació, però creiem que
seria molt millorable, que aquesta regulació seria molt
millorable i creiem que seria molt recomanable que es
tramités com a projecte de llei.

Seria molt recomanable, i ja ara deman que es voti la seva
eventual estimació com a projecte de llei, perquè crec que
alguns d’aquests elements s’haurien de corregir. El decret
continuaria en vigor, per tant, no faríem cap trencadissa, però
corregiríem algun d’aquests elements.

Algun element que queda no resolt en el decret llei: la
vigència, la vigència; és a dir, es diu: quan acabin aquests
processos s’haurà acabat la vigència d’aquest decret llei. El
conseller ha dit, de forma preocupant per a mi, que aquest
decret llei ha vingut aquí per quedar-se. Bé, per sort no serà
així, perquè..., una altra cosa és que el que regula aquest decret
llei s’hagi de regular a la nova llei educativa, però aquest
decret llei s’ha fet de pressa i corrents, com sembla que és la
tradició durant aquests dies, de fer decrets llei de pressa i
corrents i sense revisar-los del tot, i aquest, per exemple, no
diu de forma certa i inequívoca quan acaba la seva vigència. És
a dir, a una comunitat autònoma que no tenim llei educativa,
ara tendrem regulat, per una norma de rang legal, una sèrie de
processos que no sabem exactament quan s’acaben, perquè el
decret llei no ho diu de forma clara.

Per tant, per aquests aspectes, que crec que s’haurien de
canviar, que s’haurien de millorar, jo deman que es voti la seva
eventual tramitació com a decret llei i, tot i així, anuncio el
nostre vot positiu també al decret llei, pels arguments que he
exposat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara correspon al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Ares.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sr. Fernández, president.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, sí, té raó, Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Bé, bones tardes a tots i a totes,
diputades i diputats. Sr. Conseller, vivim, i ho hem repetit
durant to t el dia d’avui, moments molt durs i de molta
incertesa, tot a causa d’un virus que en pocs mesos ens ha
capgirat la vida i que ens empeny cada vegada més cap a una
nova realitat que hem d’afrontar sense defallir, sense defallir
ni un sol moment, i ho fem perquè aquesta és la nostra tasca
com a representants públics, aquesta és la responsabilitat que
ens demana la ciutadania.

I per això els governs tenen la responsabilitat, l’obligació
de donar una resposta clara i contundent a les noves
necessitats que emergeixen dia a dia, i no tot és negatiu, no ho
és, som davant també d’una finestra d’oportunitats; la societat
espera que l’administració sigui capaç de reinventar-se,
d’adaptar-se a unes noves circumstàncies molt complicades,
hem de ser capaços que l’administració doni un renovat impuls
al seu funcionament, que transformi i modernitzi els seus
procediments cap a un camí de major rapidesa, eficàcia,
eficiència i accessibilitat, i amb la vista posada en la seguretat
de tota la comunitat educativa.

Per assolir aquesta evolució natural de l’administració, per
suposat per arribar a una major normalitat possible, el més
aviat possible i amb garanties, amb garanties, el Govern suma
un nou decret llei el qual ha d’esdevenir una eina més
aconseguir aquests objectius. Un decret llei que, sota el nostre
parer, és bo, és necessari, però, sobretot, és útil, és útil per a
tota la comunitat educativa, per a estudiants, famílies i
docents; el conseller March ja ho ha exposat molt bé i ha
tengut l’oportunitat d’explicar gairebé tots els detalls.

Debatem avui la convalidació d’un decret llei el qual, com
deia, des del parer del nostre grup parlamentari, és
absolutament adequat en aquests moments, dins aquestes
circumstàncies, i que respon a la urgència lògica i evident
d’adaptar els processos d’escolarització i de selecció  de
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personal interí a una nova realitat, i això, evidentment,
desemboca en l’habilitació de la via telemàtica com a via
habitual, com a via preferent per a aquests processos.

Un procediment telemàtic que respon al que demana la
comunitat educativa, que respon a la situació de crisi sanitària
actual sense precedents i que, sobretot, ha de ser garantista, en
el seu fons, en el seu objecte, però també garantista des de la
perspectiva sanitària, des de la prevenció, i, evitar, per tant,
possibles situacions d’aglomeracions en els centres escolars.

No és un decret llei que entri en el fons de la qüestió i, per
tant, no hi entraré, no entra en la qüestió sobre els criteris
d’admissió i d’escolarització, entra, evidentment, l’únic que fa
és, senzillament, facilitar la posada en marxa del pròxim curs
2020-2021 i que és responsabilitat, en el fons, de tots i totes
que comenci amb la màxima normalitat possible.

I tenguin per segur també que els grups parlamentaris que
donam suport al Govern, que el mateix Govern de les Illes
Balears i que també, per suposat, tota la comunitat educativa
no s’estalviaran esforços perquè això sigui possible. Per tant,
i com és evident, des del nostre grup parlamentari votarem a
favor, i els agraïm també que suportin aquest decret llei a tots
els grups parlamentaris que sí ho faran.

Nosaltres creiem fermament, i evidentment discreparan
molts de vostès, creiem fermament que el Govern de les Illes
Balears i la conselleria fan una bona gestió, ho creiem
sincerament, una gestió d’una crisi sanitària que esdevindrà i
que ja és una crisi econòmica molt important. I ha actuat amb
la màxima, i tenguin per segur que continuarà fent-ho així, amb
la màxima que el rescat de les persones serà la prioritat, la
màxima de no deixar econòmicament i socialment ningú
enrera, i això també passa, evidentment, per continuar blindant
un dels pilars de l’estat del benestar i un dret constitucional,
com és el dret a l’educació, i no qualsevol educació, una
educació de qualitat i a l’abast de tothom.

I sé que per a alguns grups parlamentaris aquestes paraules
doncs no voldran dir res o no estaran d’acord amb el que diem,
però és que, senyores i senyors diputats, existeix una
contraposició de models i afortunadament no hi ha una única
manera de gestionar i sortir d’una crisi com aquesta i
permetin-me dir que nosaltres estam molt orgullosos, molt
orgullosos que el Govern, tant el de la presidenta Armengol,
com el Govern del Sr. Sánchez, no hagin escollit altres camins
per sortir d’aquesta crisi, que no hagin escollit com altres
governs el camí del desmantellament de l’estat del benestar,
que no hagin escollit el camí de fer pagar una vegada més la
factura de la crisi a les persones més vulnerables. 

Permetin-me aprofitar, arran d’algunes intervencions que
hem pogut escoltar durant el dia d’avui, fer una sèrie de
reflexions i un prec. I els diré des de la meva pròpia
experiència, com a membre d’una generació que ha patit i que
patirà dues crisis econòmiques i socials de les més rellevants
des que tenim constància que marquen i dicten el nostre futur,
hem patit la gestió de la crisi per part del Partit Popular, tant
del Govern del Sr. Rajoy com del Govern del Sr. Bauzá,

governs dels quals alguns diputats i diputades formaven part i,
per tant, en són plenament conscients. 

I mirin, jo no vull comparar aquell govern amb el govern
actual, perquè sincerament si ho feim, les comparacions a
vegades són odioses, són odioses perquè jo no em vull
imaginar com hauria estat la gestió d’aquesta crisi, per
exemple a educació, si als comandaments d’aquests governs
hi haguessin estat uns altres, no m’ho vull ni imaginar.
Permetin-me també citar una expressió que l’hem sentida
molt aquesta setmana, “estamos mal, pero menos mal que
estamos, menos mal que estamos”. 

I és que aquest país no podrà suportar perdre tota una
generació, no es pot permetre perdre les persones que ara i
d’aquí uns anys haurien de ser el motor d’aquest país, i avui
també parlam d’això, hi ha tota una generació que espera que
donem una resposta diferent a la que varen donar a la darrera
crisi econòmica, tota una generació que espera un diàleg seré
i una major capacitat de consens; i aquesta vegada, permetin-
me dir que aquesta vegada la sortida de la crisi hauria i haurà
de ser justa, no la podem pagar una altra vegada els mateixos.

I el prec. El prec és que se sumin a una oposició
responsable, que actuïn com avui, donar suport a un decret que
és positiu, que és útil, i jo personalment i el nostre grup els ho
reconec, reconec als grups que donen suport a aquest decret
i que, per tant, fan una oposició responsable i constructiva, els
reconec l’alçada de mires. Però mirin, els deman que ho facin
sempre, que no se sumin a l’oposició , que no es deixin
arrossegar a la posició d’alguns grups parlamentaris que
empren termes com “paguita” per definir la protecció social
del poble, que empren termes com “gobierno criminal”, o
fins i tot “la dictadura del Sr. Sánchez”, que no es deixin
arrossegar per aquest tipus d’oposició, que és una falta de
respecte immensa cap a la democràcia i cap a totes aquelles
persones que es varen deixar fins i tot la vida per arribar on
som avui. Sumin-se, per tant, a un posicionament constructiu. 

El meu grup parlamentari el trobaran sempre en la defensa
del nostre país, sempre, i ens trobaran també, Sr. Campos, en
el patriotisme, però no només en aquest patriotisme de
bandera, que, per cert, també és la nostra. Ens trobaran en
l’amor i la defensa d’un país que viu en llibertat, un país que és
plural i -per ventura no s’han assabentat- també d’un país que
no li fa por la diversitat, com li hem dit moltes vegades, ens
trobarà en la defensa d’un model de societat on hi cabem tots,
fins i tot vostès. 

Mirin, crec que avui és una obligació per a mi i per al meu
grup parlamentari fer una menció especial als i les estudiants
d’aquestes illes, que són els principals actors pels quals la
conselleria i la comunitat educativa treballa dia a dia;
estudiants que han fet -consideram tots i totes- un esforç
immens per adaptar-se a una nova realitat, a una nova
metodologia docent, uns estudiants amb falta de recursos
tecnològics, per una escletxa digital que existeix, no ho
oblidem mai, com a reflex d’una realitat, d’una escletxa social
a la qual no podem donar l’esquena i a la qual el Govern està
donant resposta, perquè -i ho repetirem les vegades que
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calguin- no hem volgut ni volem que ningú no queda enrere; i
no només són paraules buides, és un compromís, són fets.
Estudiants i per suposat docents, personal d’administració i
servei i famílies, a les quals els hem d’agrair molt sincerament
el seu coratge, la seva professionalitat, el seu compromís i els
hem d’agrair també la lliçó tan gran que ens estan donant una
vegada més. Primer que units som més forts i segon, que ara
més mai hem de seguir defensant els somnis i les aspiracions
dels i les joves que reflecteixen com sempre el present i
sobretot el futur del nostre país.

I acab, encara que ja s’ha fet durant tota aquesta jornada, no
puc evitar-ho fer-ho, dedicant les meves darreres paraules,
com no pot ser d’una altra manera, a reconèixer la figura
d’Andreu Crespí. Un home que va donar alçada política al
Parlament de les Balears i a totes aquelles institucions a les
quals va tenir l’honor de servir com a servidor públic. I també
pens que els que varen tenir la sort de tractar-lo i de fer feina
colze a colze amb ell i per als que no la varen tenir, ha
esdevingut un vertader referent polític sobretot a l’àmbit
educatiu, un socialista compromès que ens ha deixat una
petjada molt important en l’educació de les nostres illes, i
d’aquesta manera i així el recordarem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara està previst un torn de
rèpliques dels grups parlamentaris que han intervengut, per si
qualcú vol fer ús de la paraula. Començam pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No en farem ús, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspondrà a Unidas Podemos,
Sra. Santiago...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No farem rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Ciudadanos, Sra. Guasp...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sr. President, no farem ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. MÉS per Mallorca, Sr. Mas?

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, Sr. President. Jo li voldria demanar empara, acollir-me
als articles 81 i 118 del Reglament, per demanar-li que siguin
retirats del Diari de Sessions els adjectius amb què ha
qualificat el Sr. Campos tant la Sra. Agustina Vilaret, que és
secretària autonòmica del Govern de les Illes Balears, com el
Sr. Marcel Pich, assessor d’aquesta secretaria autonòmica.

Al marge d’això, no farem ús del torn de rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Mas, què és el que demana en concret?

EL SR. MAS I TUGORES:

Que siguin retirats del Diari de Sessions els adjectius que
ha fet servir el Sr. Campos quan ha parlat tant de la Sra. Vilaret
com del Sr. Marcel Pich. No els reproduiré, els adjectius, si
pot ser.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

És que, de la conversa amb la lletrada, vostè no li ho pot
demanar directament al Sr. Campos. Jo, si vol, puc demanar al
Sr. Campos si estima oportú retirar vostè, voluntàriament,
aquestes expressions. Sr. Campos?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, Sr. Presidente, muchas gracias. No las retiro, me
reafirmo en ellas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Correspon ara al Grup
Parlamentari VOX, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Mas, usted sabe lo que he
dicho yo referente a la secretaria autonómica, ¿no? He dicho
que pertenece a Esquerra Republicana, un partido golpista.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, per favor...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Aun estoy en uso de mi palabra, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

No, escolti . Jo som molt tolerant. Per favor, té ús de la
paraula per a la qüestió de què es tracta, que és la validació
d’un decret llei. Li agrairia que no entri en debats ara amb el
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Sr. Mas d’un altre aspecte. Ja hem resolt aquesta qüestió. Si
vol fer ús de la paraula parli de la validació o la derogació
d’aquest decret llei.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Haré uso de la palabra en los
mismos términos que lo han hecho los que me han precedido
en la intervención. Por ejemplo, la Sra. Pons, que ha salido, y
su primera intervención ha sido directamente como si yo fuera
el compareciente, cosa que no he hecho. 

Sra. Pons, Sra. Pons, usted ha dicho aquí que he venido a
leer mi libro y todo lo demás, y que venga con el megáfono.
Es verdad que lo único que me falta ahora es venir con el
megáfono, lo tendré en cuenta para la próxima vez, pero aquí
hay una megafonía estupenda y no hace falta. De todos modos,
ya le digo, yo no he hecho referencia a su persona ni a su
partido, ni a El Pi. Si usted quiere seguir en esa línea a mí me
da igual. No sé si es que se ha puesto celosa porque he
llamado socios a los señores de Ciudadanos, porque ustedes
son los socios preferentes, no sé si será por eso. Siga en esa
línea que a lo mejor le darán la dirección de IB3, que seguro
que le gustaría mucho a usted. Eso sí, dese prisa porque
cuando lleguemos nosotros la vamos a cerrar.

Mire, respecto a este decreto, Sr. Fernández, que usted ha
salido aquí a decir que el discurso de..., no voy a dejar..., no
vamos a dejar a nadie atrás y demás, yo, en serio, les insistiría
que dejen esta frase porque después de la gestión de esta
crisis se ha quedado muchísima gente atrás gracias a una
nefasta gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de
España, más de 200 personas en Baleares y más de 30.000,
40.000, 50.000, 60.000, no lo sabemos porque no hay pruebas
ni tenemos datos fiables de contagio. Si eso ha sido
directamente achacable a una gestión terrible por parte del
Gobierno de España.

Me llama la atención cuando ustedes hablan aquí, Sr. Ares,
de que usted es joven y que ha tenido que superar dos crisis,
dos crisis cuyo..., realmente, yo diría, no es acaso el único
porque en una crisis intervienen muchos factores, pero
realmente ha sido la gestión del Partido Socialista en las dos
la que ha hundido a este país o casi lo ha hundido, porque es
difícil de hundir este país, gracias a Dios, casi los ha hundido
y usted sigue militando en las filas socialistas. ¡Por Dios!, que
ya ha superado dos y en las dos está su partido. No sé,
hágaselo mirar porque a lo mejor el que está equivocado o
viene aquí y lo que le dicen en su partido no corresponde con
la realidad.

Igual que siguen con la cantinela de que nosotros no
respetamos la diversidad. Insisto, respetamos la diversidad en
lo más amplio posible y fíjese además si la gente lo ve así que
en esa manifestación, que veo que les ha gustado tanto a todos,
tendría que haber pasado, tendría que haber visto lo que había
allí, ¡oiga!, gente de todo orden, condición social, económica,
sexual, ¡oiga!, de todo, pudientes, no pudientes, con dinero, sin
dinero, con bici porque no tenían ni coche. Eso es la
diversidad, y en ese mensaje de la diversidad estamos

nosotros. En cambio, en su modelo de sociedad sí que
estamos muchos fuera, sí, porque ustedes no respetan la
libertad, si no respetan ni una libertad básica, y se lo decía al
Sr. Consejero, como es, ya me dirá usted, elegir libremente la
lengua de enseñanza. Ustedes no quieren que las familias
puedan elegir libremente la lengua de enseñanza. Un derecho
además que todos los organismos pedagógicos internacionales
recomiendan escolarizar a los niños en su lengua materna, y
aquí se incumple, una medida antipedagógica, y ustedes no
quieren dar ese derecho, esa libertad. Y ustedes hablan aquí de
libertad, si nosotros estamos defendiendo que la gente se
escolarice en la lengua que quiera entre las dos oficiales.
Ustedes no respetan ni esa libertad. 

Y de verdad que les invitamos, si es así como dicen, a sacar
la bandera, la bandera como usted ha dicho, y no sólo la
bandera sino la nación y la patria están por encima de las siglas
políticas, están por encima de los partidos y están por encima
de todos los demás. Aquí no se debería discutir sobre eso
porque nosotros no nos hemos apropiado, nosotros
simplemente utilizamos una bandera que sus gobiernos han
pisoteado en demasiadas ocasiones, si ahora la quieren
recoger, encantadísimos, ya le digo, la bandera es de todos, no
es de nadie. Ésta sí que no excluye absolutamente a nadie, ahí
sí que tienen cabida todos, incluso tiene cabida nuestro
régimen constitucional, nuestros derechos y libertades, que
por cierto, le vuelvo a insistir, Sr. Consejero, que en esta
escolarización se vuelven a vulnerar. Espero que me responda
por qué no quieren que en la solicitud de escolarización se
pueda elegir libremente la lengua.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Ara correspon al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, Sr. President, només vull aclarir una cosa. Visquen els
treballadors d’IB3 que han demostrat estar fent feina en un
moment en què tothom estava confinat, fins i tot els diputats
d’aquesta casa, i que han estat a l’alçada de les circumstàncies,
han superat la seva audiència i han estat imprescindibles
perquè tothom pugui estar informat a la nostra comunitat
autònoma. I una altra, les orelles em cauen de sentir disbarats.
A part d’això, no en faré ús de la paraula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Mixt, té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President, no intervindré tampoc.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Castells. Ara el Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

No en farem ús, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Doncs, un cop conclòs el debat, procedirem a la
votació. En primer lloc, em correspon demanar al Sr. Castells,
perquè hi és de forma presencial, però no pot votar
electrònicament, el president demana si el ple valida o no el
decret llei debatut. Per tant, Sr. Castells, li deman quin és el
seu sentit del vot.

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

El meu vot és sí.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar. Votam. 

El resultat de la votació és 56 vots a favor, cap en contra i
cap abstenció. 

Els he de dir que hi ha hagut 40 vots telemàtics, tots ells a
favor. 

Un cop validat el Decret llei 7/2020, el president demana
si qualque grup parlamentari desitja que es tramiti com a
projecte de llei. Crec que he sentit, com a mínim, al Sr.
Castells que ha demanat que..., hi ha qualque altre grup que ho
demana? 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. President, el Partit Popular vol que es tramiti com
a projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò ara passam a votar si ha de ser tramitat com un
projecte de llei. En primer lloc, Sr. Castells... el sentit del seu
vot?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

El meu vot és sí.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: 19 sí, 32 no i 5 abstencions.

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