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EL SR. PRESIDENT: Començam la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si
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es produeixen substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Eduard
Riudavets.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sr. President. Santi Tadeo substitueix Simó Gornés.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí, Sr. President. Xisco Molina substitueix Maria Anna
López.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sr. President. Fernando Rubio substitueix Carolina
Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha qualque titular?, o no?

(Rialles)

Proposició no de llei RGE núm. 10423/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
supressió de les barreres arquitectòniques en els centres
escolars.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 10423/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a supressió de barreres
arquitectòniques en els centres escolars. Per defensar la
proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr. Andreu Bosch,
per un temps màxim de 10 minuts, perdó, la Sra. Patricia
Abascal, per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Esta proposición no de ley que está
fechada en el mes de noviembre, pero desgraciadamente aún
habiendo pasado más de cuatro o cinco meses sigue estando de
actualidad, entre otros motivos porque durante estos meses y a
lo largo de estos cuatro años la Conselleria de Educación ha
sido incapaz de llevar a cabo un compromiso que tenía
adquirido y que era la supresión de barreras arquitectónicas,
sobre todo en aquellos centros donde hay escolarizados
alumnos o alumnas con minusvalías físicas y que, para poder
acceder a las aulas y recibir la misma educación a la que tienen
derecho el resto de los alumnos, o bien tienen que ser
trasladados por sus profesores en brazos o bien se tienen que
quedar en las aulas de abajo porque no hay sistemas para poder
subir sobre todo a las aulas de los pisos superiores. 

Teniendo en cuenta que la Ley orgánica de la educación en
su artículo 1, en los dos primeros apartados, habla de la
igualdad de derechos con respecto a la educación y el primer
apartado dice textualmente “la calidad de la educación para
todo el alumnado independientemente de sus condiciones y

circunstancias”, este principio en determinados centros
educativos de nuestra comunidad no se está llevando a cabo por
lo que he comentado antes, porque hay alumnos o alumnas que
no pueden recibir o no tienen el mismo derecho a que se les
imparta su educación porque no pueden acceder a determinadas
aulas.

El segundo punto de la ley habla de “la equidad que
garantice la igualdad de oportunidades en la inclusión
educativa y la no discriminación y actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales con especial atención a las que deriven
de la discapacidad”. Pues bien, es triste decir que en esta
comunidad estos dos principios que deberían estar ya asumidos
y que no tendríamos que estar a día de hoy debatiendo sobre
este tema, a día de hoy -insisto- no se producen y no se está
respetando la ley tal y como yo acabo de exponer al leer estos
dos apartados. 

Concretamente hay varios centros educativos donde -
insisto- había un compromiso por parte de la Conselleria de
Educación de que se iban a realizar determinadas obras, en
algunas poner rampas y en otras poner ascensor para que los
alumnos y las alumnas con discapacidad física pudieran
acceder a las aulas de los pisos superiores. 

Ese compromiso de la conselleria no se ha llevado a cabo,
y por lo tanto nosotros des del grupo que represento solicitamos
en esta proposición no de ley que, de una manera definitiva y
en el plazo máximo de dos meses, estas obras que -insisto- son
un compromiso de la Conselleria de Educación se realicen, de
tal manera que se supriman las barreras arquitectónicas de los
centros educativos, sobre todo y de manera prioritaria en
aquellos centros donde hay alumnos o alumnas con minusvalías
físicas que sean... -como he dicho antes- que se lleve a cabo la
supresión de las barreras arquitectónicas y en aquellos centros
donde, además, se tengan que instalar ascensores se lleve a
cabo. Nosotros establecemos un plazo máximo de dos meses
para que se ejecute, sobre todo teniendo en cuenta que en estos
cuatro años -insisto- no se ha realizado ningún tipo de mejora
en este aspecto, entendemos que ya es hora y que, desde luego,
es triste que incluso después que se presentara hace cuatro
meses, la conselleria no haya hecho absolutamente nada. 

En el segundo punto de la proposición no de ley que
presentamos, lo que solicitamos es que se aumente la
contratación de profesionales de soporte y, en concreto,
fisioterapeutas. Estos profesionales realizan también una labor
muy importante con aquellos alumnos o alumnas que así lo
requieren y se encuentran que no pueden desarrollarla con la
intensidad con la que deberían llevarla a cabo sobre todo
porque hay pocos profesionales, sobre todo, fisioterapeutas, y
estos fisioterapeutas encuentran muchas veces que tienen que
desplazarse a varios centros educativos con un espacio muy
limitado en cuanto al tiempo de recuperación o de actividad en
los centros y cuando normalmente está establecido que las
sesiones deben durar aproximadamente tres cuartos de hora, en
algunos casos no llega ni a la media hora por problemas de
tiempo. Entendemos que también es muy importante que estos
profesionales estén trabajando con las necesidades que
requieren en los diferentes centros educativos para que de esta
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manera podamos seguir garantizando estos dos principios que
antes he expuesto. 

Solicitamos que sea aprobada esta proposición no de ley.
Sinceramente debería darnos un poco de vergüenza colectiva
que a estas alturas nosotros tengamos que plantear que se
siguen manteniendo las barreras arquitectónicas, que no se
garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones
y que estos profesionales que son tan importantes sigan siendo
una carencia en nuestro sistema educativo. Cuando se habla de
educación de calidad se tiene que cumplir y se tienen que cubrir
elementos tan esenciales como los que aquí hemos expuesto.
Confiamos que esta proposición sea aprobada por todos los
grupos. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Mixt no hi ha ningú, per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula l’Hble.
Sra. Rosselló per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, des del nostre grup hem de dir
que donarem suport a la proposició no de llei que ha presentat
el Grup Parlamentari Socialista per diverses raons que jo crec
que per una part ja ha exposat la portaveu que ha exposat,
precisament, aquesta proposició no de llei.

En primer lloc, perquè entenem que la supressió de les
barreres arquitectòniques als centres escolars ha de ser no
només una prioritat, sinó que ha de ser un objectiu bàsic igual
que d’altres, bàsics també, que ha de dur endavant la
Conselleria d’Educació, entenent que si el que volem és que
l’educació, l’accés al centre educatiu i per tant, també, tot el
que suposa l’educació en general, la tengui tota la població
escolar en la seva amplitud és evident que s’ha de donar la
possibilitat de poder accedir-hi a tot l’alumnat, tenguin la
deficiència que tenguin i en aquest sentit, per tant, la supressió
de les barreres arquitectòniques entenem que és un element
fonamental. 

No entenem que encara no s’hagi fet, creim que ara hi ha
amb aquesta proposició no de llei l’oportunitat de poder fer-ho,
a més, crec que és una bona oportunitat perquè a dos mesos de
les eleccions, tenint en compte que dóna aquesta proposició no
de llei el marge de dos mesos, la Conselleria d’Educació podria
presentar-ho a la societat com un objectiu positiu que ha
aconseguit i, en aquest sentit, fins i tot, seria un bon
plantejament de cara a les eleccions. Per tant, tot i així, creim
que seria molt positiu que ho dugués endavant la conselleria.

En segon lloc, també consideram que no només la supressió
de les barreres arquitectòniques, nosaltres hem dit al llarg
d’aquests quatre anys a tots els debats de pressuposts que els
pressuposts de la Conselleria d’Educació tenien mancances
importants en àmbits bàsicament relacionats amb l’alumnat
amb necessitats educatives especials. Hem dit que no disposava
de prou, fins i tot, mitjans econòmics per poder dur endavant la

tasca encomanada per tot el que suposen les necessitats
educatives especials als centres educatius. I clarament aquí, en
aquesta proposició no de llei, es veu al segon punt la
deficiència que existeix quant als professionals de suport i en
concret als fisioterapeutes perquè puguin atendre la demanda
que té l’alumnat que necessita una atenció especialitzada
respecte d’alguna deficiència que pugui tenir a nivell físic o
d’altres. 

Per tant, nosaltres creim que també ja és hora, ja és hora,
d’intentar posar, no només intentar, sinó posar tot el personal
que faci falta als centres educatius per tal de poder atendre
l’alumnat que té aquestes necessitats educatives especials.

Per tant, per aquestes raons nosaltres no podem més que
donar suport, i no només donar suport, sinó que creim que una
proposició no de llei d’aquestes característiques ja no s’hauria
de dur a aquest parlament tenint en compte que hem sentit,
també d’una manera reiterada al llarg de la legislatura, que el
Govern de les Illes Balears s’ha omplert la boca en temes
d’educació dient que faria un pla d’infraestructures, dient que
milloraria l’educació, dient que ha fet una aposta
importantíssima per a l’educació de tots els infants i joves de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i després resulta que
elements tan bàsics, que ja dic que ni tan sols ja no s’haurien de
plantejar a nivell d’aquest parlament perquè ja hauria d’estar
superat, idò resulta que encara ara tenim centres amb barreres
arquitectòniques i tenim dèficit de professionals per atendre els
alumnes amb necessitats educatives que requereixen l’ajuda
dels fisioterapeutes i d’altres. Per tot això, nosaltres creim que
és absolutament necessari, de sentit comú, aprovar aquesta
proposició no de llei. Crec que és una bona oportunitat pel
Partit Popular per presentar-se a les eleccions amb una feina
feta que nosaltres evidentment li aplaudiríem. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Maria Antònia Vadell, per un temps màxim de
10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
PSM-Entesa Nacionalista també donarà suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Socialista
primerament per les raons que ha exposat la seva portaveu
quant que el dret a una educació de qualitat s’ha de tenir molt
present i que, evidentment, s’ha de complir per part de les
administracions públiques, perquè es pugui tenir aquest dret.

En segon lloc, també, perquè és una obligació de les
administracions públiques. Vostès recordaran que l’any 1993
aquest parlament va aprovar la Llei per a la sensibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques. Aquesta llei obligava,
o obliga, que els plans generals, les normes subsidiàries i la
planificació urbanística de tots els municipis s’haurien d’haver
adaptat en cinc anys, també la disposició transitòria primera
d’aquesta llei diu que en un termini no superior a quinze anys
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s’han d’adaptar a la present llei, entre altres coses, els edificis
d’accés al públic de titularitat pública i els edificis d’accés al
públic de titularitat privada. Evidentment els colAlegis, les
escoles, són edificis públics tant de titularitat pública com de
titularitat privada per tant, aviat es compliran els quinze anys,
el 2008, i hauran d’estar tots adaptats. 

Crec que aquest termini de dos mesos que deia la portaveu,
tal vegada no sé si seran suficients o insuficients, però es podria
aprofitar perfectament l’aturada d’estiu perquè el curs 2007-
2008, que és quan ja hauran d’estar adaptats tots els edificis
públics a les necessitats de mobilitat, ja pugui començar el curs
amb totes les condicions perquè els alumnes amb deficiències
físiques puguin tenir els mateixos drets que tenen tots. 

Al següent punt també, evidentment, li donarem suport
perquè si falta personal... no ha de ser per manca de personal
que no s’atenguin unes necessitats d’un alumnat especial, no?

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei. Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Feliu per un temps màxim de
10 minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Abascal, aquesta proposició no de llei que vostès presenta
demana aquesta execució de la supressió de les barreres
arquitectòniques en els centres educatius en un termini màxim
de dos mesos, “un termini màxim de dos mesos”, diuen. Vostès
saben perfectament que això és completament impossible ja
que s’han de redactar els corresponents projectes, s’han de
solAlicitar les llicències, s’ha de licitar, s’han d’executar les
obres i s’ha de disposar també dels recursos humans i
econòmics suficients. Hem de ser realistes i crec que en dos
mesos és impossible dur a terme tot això que vostès diuen. 

La normativa vigent diu que abans de dia 21 de maig del
2008 s’hauran d’adequar al reglament els mitjans de transport,
els espais lliures d’ús públic, els edificis construïts o projectats
en materialitat a l’entrada en vigor d’aquest decret. Ja ho marca
clarament la pròpia normativa.

Jo li he de dir que totes les obres tant els centres de nova
creació com les ampliacions o reformes integrals que fa la
Conselleria d’Educació i Cultura compleixen ja la normativa
vigent així com indica... és clar. Sí, Sra. Abascal, tot el que s’ha
fet nou, més tot el que s’ha reformat ja compleix la normativa,
com és la Llei 3/1993, del 4 de maig, per a la millora de
l’accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques
aprovada per aquest parlament o com també el Decret 20/2003,
de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de supressió de
barreres arquitectòniques.

Miri, Sra. Abascal, els 30 centres públics nous que s’han fet
durant aquesta legislatura, les 103 ampliacions o reformes als
centres públics educatius que s’han realitzat compleixen -li ho
puc garantir- la normativa tant els que ja estan en funcionament
com les obres que encara es troben en construcció. És cert que
n’hi ha alguns que encara no estan acabats, però estan en
construcció.

Li voldria dir també, si m’escolta li voldria dir també, que
s’han instalAlat dos PAC infantils a dos centres que tenen un
percentatge considerable d’alumnat amb discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials, i s’han adaptat, així, a les necessitats
educatives especials. 

Quant al segon punt que vostès proposen, d’augmentar la
contractació de professionals de suport de fisioterapeutes, els
he de dir que el Govern balear té previst en breu augmentar la
contractació de professionals de suport, en concret de
fisioterapeutes, en funció de les necessitats d’aquests
professionals als centres educatius de les Illes i en funció,
també, del nombre d’alumnat que els necessiti. Ara mateix ja
l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats als
centres educatius està atès per diferents professionals de suport
entre els quals s’inclou la figura del fisioterapeuta. Li voldria
recordar que el fisioterapeuta és un professional que dins
l’àmbit educatiu fa unes tasques que tenen per objecte la
recuperació i/o la rehabilitació física dels alumnes amb
necessitats educatives especials associades a una discapacitat
motora. Aquests professionals, idò, fan ja la seva tasca a alguns
centres públics d’educació infantil i primària i també de
secundària. Els he de dir també que els centres específics
d’educació especial també ja disposen d’un professional propi,
d’un professional propi, concertat per la mateixa Conselleria
d’Educació i Cultura.

Les necessitats d’aquesta rehabilitació ve prescrita, i tal
vegada és aquí on podem trobar el punt de desacord, perquè la
rehabilitació ve prescrita, arriba a la conselleria pels equips
d’atenció psico pedagògica al corresponent dictamen
d’escolarització. Així, dins el centre educatiu el fisioterapeuta
s’integra als equips de suport dels centres d’infantil i primària
o, fins i tot, al departament d’orientació. Actualment i
concretant li diré que disposam de 15 professionals de
fisioteràpia treballant als centres públics de les nostres illes.
D’aquests 15, 3 són laborals fixos i tenen una plaça definitiva
a un centre, i els altres 12 són contractats per al present curs.
També li vull assenyalar que el Govern balear des de la funció
pública recentment ha ofert 9 places de tècnics facultatius amb
especialitat de fisioterapeuta. Per tant, per al proper curs
d’aquests 12 que quedaven 9 seran funcionaris.

Per tant, i ja per acabar voldria que quedàs constància de la
nostra confirmació que a aquesta darrera legislatura la
Conselleria d’Educació ha centrat els seus esforços, a part de
a la creació de centres educatius públics i també a l’establiment
d’un sistema educatiu basat en la necessitat d’establir la
convivència entre tots els alumnes. Això passa, sense cap
dubte, per l’establiment de recursos físics, materials i humans
als centres educatius, i es dóna resposta d’aquesta manera a les
necessitats del conjunt de forma immediata. És a dir, s’han
creat unes estructures escolars a tots els nivells, que permeten
l’accés de qualsevol persona, així, tots els centres escolars de
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nova creació, com les reformes dels centres ja existents, podem
dir -i torn insistir- que actualment ja s’adapten plenament a les
normes establertes sobre accessibilitat física dels edificis
públics.

No hem d’oblidar que un dels objectius principals de
l’educació és el desenvolupament de l’autonomia personal dels
nins i les nines, tant a nivell físic com psíquic i social. Així, els
centres educatius de nova creació -i vull tornar insistir- ja
disposen tots d’escales adaptades, rampes adaptades, ascensors
adaptats, serveis higiènics adaptats, aules, menjadors escolars
i zones de servei i d’administració accessibles, zones
d’aparcament adaptades, mobiliari escolar adaptat -com
cadires, taules, prestatgeries, etc., i tot això és solAlicitat en el
moment en què es preveu la incorporació al centre d’alumnat
en qualque necessitat específica-, zones de joc accessibles,
gimnàs accessible i altres. Si m’escoltàs tal vegada se li
aclaririen una miqueta tots els dubtes que ha plantejat.

He de dir que la xarxa dels centres educatius ja existent a la
nostra comunitat  continua, ha estat durant tots aquests anys i
continua estant, s’està reformant, i s’està adaptant de manera
paulatina segons la normativa que ja he comentat. També he de
dir que es prioritzen aquells centres que han de menester
reformes estructurals i de manteniment, els que precisen
ampliacions i aquells als quals es preveu la incorporació
d’alumnes amb necessitats educatives específiques. És a dir,
que tal vegada trobarem qualque escola a la qual no s’ha aplicat
encara la reforma? Sense cap dubte, però és que hi ha uns
criteris de prioritats i es va fent. Crec que aquí l’important és
que es vagi fent. Just per dur a terme aquesta renovació
estructural el Govern va crear l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, que és
l’IBISEC.

Per tant, Sra. Abascal, nosaltres no podem votar a favor
d’aquesta proposició ja que consideram que, primer, marcar
dos mesos de termini no és un tema, com s’ha comentat aquí,
electoral, que quedarem molt bé, no, no, jo crec que aquest
tema no passa per cercar cap vot, jo crec que aquest tema passa
per una sensibilització. 

La veritat és que li he de dir que aquest tema està cobert,
vull dir, no està cobert al cent per cert, però està dins les
previsions i es va cobrint. No pot acusar aquest govern que no
hagi fet res perquè ha fet i molt, per començar no hi ha hagut
cap centre educatiu nou que no estigui adaptat i, per continuar,
no hi ha hagut cap centre que s’hagi reformat que no s’hagi
adaptat. Per continuar, li dic, que, en funció d’aquestes
prioritats que he anomenat abans, es van adaptant. 

Per això, jo crec que hem de ser realistes, hem de posar els
peus a terra i crec que l’important és que el Govern sigui
sensible a aquesta qüestió, i jo els puc garantir que no trobarem
mai cap govern més sensible que el que hem tengut durant
aquests quatre anys, per aconseguir la plena integració de
l’alumnat tengui la condició que tengui. Crec que això, ningú
no podrà acusar que no és cert, el qual no vol dir que estigui
cobert al cert per cert, és veritat, però que s’està fent sí, i no
poden marcar un termini de dos mesos perquè vostè sap que
això és absolutament impossible. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té la paraula per un temps màxim 5 minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar agradecer al Grupo
Esquerra Unida i al PSM el apoyo a esta proposición no de ley.

Bueno, Sra. Portavoz del Grupo Popular, usted ha querido
hacer aquí un alarde de algo que es obligatorio y que viene en
la ley. Por lo tanto, usted no venga aquí a decirme que la
conselleria ha hecho algo superior a lo que le tocaba hacer por
ley, nada más, todos los centros educativos nuevos tienen que
cumplir con los criterios que exige la ley, punto. O sea, no es
ni bueno ni malo, es lo que tiene que hacer. 

Por lo tanto, no puede alardear de algo que la ley exige, la
ley orgánica también exige que se tengan en cuenta los
desterminados alumnos y que se les den las mismas
oportunidades, la Ley orgánica de educación también lo exige
y se tiene que cumplir. Las leyes normalmente,  normalmente
no, deben estar para cumplirse y esto la Conselleria de
Educación no lo está llevando a cabo.

En cuanto a los centros que están reformados también
tienen que estar adaptados por ley, nada más. Lo que ocurre,
Sra. Portavoz, es lo siguiente, la Conselleria de Educación ha
destinado recursos para construir aulas en colegios privados, en
colegios concertados, por ejemplo, y no ha destinado recursos
en reformar aquellos centros que tienen niños, que tienen
alumnos y alumnas con necesidades específicas, se lo puedo
garantizar y si quiere le doy dos ejemplos en Ibiza, el colegio
de Cas Serres i el colegio Guillem de Montgrí de San Antonio,
estos dos centros tenían el compromiso del conseller del verano
pasado, del verano pasado, que este curso estarían adaptados y
a día de hoy no lo están. 

Por lo tanto, no me diga..., no, no, le estoy poniendo dos
ejemplos, hay muchos más ejemplos, hay muchos más, colegios
que no están adaptados, pero encima con un compromiso por
parte de la Conselleria de Educación que se ha incumplido. 

Cuando nosotros pusimos este plazo de dos meses es
porque en la mayoría de estos centros se supone que los
proyectos ya estaban redactados, las licencias solicitadas y
había que ejecutarlos, porque han tenido todo un año, todo un
curso escolar para hacerlo y no se ha hecho. P o r  l o  t a n t o ,
decíamos en dos meses ya que se supone que había ese
compromiso y que tenía que haber ese trabajo previo que se
ejecutaran esas obras. Por lo tanto, está claro que la conselleria
ha fallado y mucho en este aspecto. Pero fijese ha fallado hasta
el punto que ha disminuido el presupuesto para el sector de
necesidades educativas específicas, ha disminuido. Es decir,
curiosamente un presupuesto que debía estar dirigido a aquellos
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alumnos y alumnas que tienen más necesidades, a los que se les
tiene que atender más, a los que tienen que estar más presentes
resulta que curiosamente disminuye el presupuesto. Eso si se
habla de educación de calidad y de educación para todos, Sra.
Portavoz, lo siento pero no es así, ni mucho menos. Y está
claro que la Conselleria de Educación ha tenido una prioridad
y las prioridades han sido sobretodo determinados presupuestos
destinarlos a inversiones en educación privada, en educación
privada, cuando tenemos una carencias muy grandes en la
educación pública y esto está así y está constatado por todos los
sectores.

En cuanto al tema de los profesionales, mire, las
necesidades aumentan, se mantienen los mismos profesionales.
Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la dedicación de éstos a los
alumnos y a las alumnas que lo necesitan es inferior. Además
no hace mucho salieron los fisioterapeutas reclamando que, por
favor, necesitaban más profesionales, que ellos mismos no
podían atender todos los casos y todos los alumnos que así lo
requerían y que entendían que si se quería hacer un trabajo de
calidad se tenían que aumentar los recursos y en este caso se
hablaba de profesionales.

Lo mismo sucede, insisto, con el tema de los centros
educativos. Lo que no podemos aquí es hacer un discurso en el
que sí hemos hecho o se ha hecho esto, esto y esto, pero ¿qué
ocurre con todo ese alumnado que está esperando que esos
centros...? Eso es prioritario, eso es prioritario. Aquellos
centros donde hay alumnos con necesidades específicas
tendrían que estar reformados ya y se les tendría que haber
dado ya esa solución. No es normal a día de hoy que sean sus
maestros o sus profesores quienes suban a los alumnos, los
suban en brazos a las clases porque no hay o una rampa o no
hay un ascensor para que puedan subir por ellos mismos. Es
hasta denigrante, si lo queremos entender así, porque tienen los
mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que
cualquier otro alumno y tienen que ser tratados en igualdad de
condiciones.

Por lo tanto, nosotros mantenemos que si había ese
compromiso por parte de la conselleria de que esos centros
iban a ser reformados y se iban a adaptar desde el curso, desde
el verano pasado hasta hoy, mantenemos que sea en el plazo de
dos meses, si están los proyectos redactados, si seguramente
están las licencias hay tiempo más que suficiente para poder
llevar a cabo las obras y para poder adaptarlos. 

De lo que sí estoy convencida y es verdad, estamos en
época electoral y ustedes lo van a utilizar, ustedes dirán que
para el próximo verano tal, tal, tal, centro estará reformado,
igual que se ha venido diciendo durante estos cuatro años y
luego no se ha cumplido porque lo que sí está claro es que las
cosas quedan escritas y luego los resultados están, y la
Conselleria de Educación ha fallado estrepitosamente en este
tema cuando había tenido compromisos con centros escolares
que se iban a llevar a cabo las reformas y no se ha hecho
absolutamente nada, y esto sí que es prioritario. El dinero es
escaso, pero el dinero se tiene que destinar a lo que realmente
da, en este caso, una educación de calidad y en este caso una
igualdad de oportunidades para todo el alumnado de los centros
y no se está produciendo.

Insisto, debería darnos vergüenza que a día de hoy en pleno
siglo XXI tengamos que estar debatiendo que se supriman las
barreras arquitectónicas, se adapten los centros escolares y que
usted todavía me venga diciendo que es que los centros nuevos
ya están hechos, ¡es que faltaría más!, ¡faltaría más!, que los
centros nuevos no estuvieran adaptados y que los que se están
reformando también se tengan que adaptar. Es lógico y normal,
pero aquellos donde hay esas necesidades y donde había
compromisos no se han llevado a cabo. 

Por lo tanto, nosotros insistimos, la conselleria no ha
cumplido su compromiso, el alumnado, el profesorado y las
familias siguen insistiendo y siguen pidiendo algo que por ley
se les tiene que conceder y mientras tanto solamente hablamos
de lo maravilloso y de las cosas que se han hecho, pero se
siguen teniendo unas grandes deficiencias en este aspecto y la
conselleria ha preferido dar el dinero a otras cosas, destinarlo
a otras cosas y no a algo tan primordial como es la atención a
las necesidades educativas especiales. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passaríem a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 10423/06.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
10423/06. 

Crec que aquesta és la darrera comissió que farem aquesta
legislatura, i només perquè consti en acta m’agradaria dir unes
paraules d’agraïment, en primer lloc a la lletrada, que jo crec
que és l’esperit d’aquesta comissió, també als membres de la
mesa i sobretot al comportament de tots els membres d’aquesta
comissió, i demanar, si en qualque moment aquesta presidència
ha faltat o no ha agradat, demanar disculpes. Esper que ens
vegem ben aviat. 

Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.
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