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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions. 

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, Miquel Àngel Llauger substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més substitucions? No. 

I. Compareixença RGE núm. 86/08, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera
d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre el Pla
d'escoletes de primera infància.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Compareixença RGE núm. 86/08, presentada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita
la compareixença de la consellera d’Educació i Cultura, per tal
d’informar sobre el Pla d’escoletes de primera infància.

Assisteix la consellera d’Educació i Cultura, l’Hble. Sra.
Bàrbara Galmés, acompanyada de les persones següents: Sr.
Miquel Martorell Mas, director general de Planificació i
Centres; Sra. Magdalena Collinge, cap de departament de
Planificació i Centres; Sr. Vicent Arnáiz, coordinador de Pla de
primera infància; Sr. Andreu Serra, cap de Gabinet de la
conselleria; Sra. Andrea Torrens, cap de Comunicació; Sra.
Francisca Jiménez, cap de Premsa; Sra. Sandra Riba, Premsa de
la conselleria i Sr. Francesc Ramis, assessor parlamentari de la
conselleria. Pareix que no hi ha tot el personal que hi havia
previst, esperem que arribin d’un moment a l’altre.

Per tant, ara ja, passam a la compareixença de la consellera
d’Educació per tal d’exposar el tema objecte de la
compareixença. Té la paraula la Sra. Galmés.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, fa
unes setmanes vaig demanar comparèixer de manera voluntària
per explicar la situació i el grau de desenvolupament en què es
troba el Pla de primera infància, que es va presentar el mes de
desembre.

Com tots vostès saben la implantació d’aquest pla ha
generat tota una sèrie d’actuacions que duen implícites mesures
entre les quals destaca, en primer lloc, la creació de 2.000
noves places per a infants de zero a tres anys, en segon lloc, la
obertura d’un procés de regularització dels centres existents i
dels de nova creació capaç d’oferir garanties suficients als
usuaris i de certificar l’excelAlència d’un servei clau per a la
societat actual i per conciliar la vida laboral i familiar i, també,
l’establiment del currículum específic per a aquesta etapa
educativa considerada ja com a tal per la LOGSE del 1990 i
pels marcs normatius posteriors. De llavors ençà, es contempla
el desenvolupament de l’educació infantil en dos cicles, de zero
a tres anys, el primer, i, el segon, de tres a sis. A partir

d’aquesta consideració la conselleria ha elaborat un currículum
0-6 anys que, en aquests moments, es troba al Consell Escolar
de les Illes Balears en fase de consulta.

Per fer efectiu aquest pla la Conselleria d’Educació i
Cultura destina als pressuposts del 2008 una partida de 3
milions de euros, però això no és tot, a aquesta quantitat s’ha
d’afegir l’anunciada aportació del Govern central per a
educació infantil que fins avui matí no s’havia concretat, però
que avui puc concretar, amb molta alegria, que és de 2.770.000
euros per a la creació de noves places d’escoletes. Això vol dir
que el Govern de les Illes Balears disposa de, gairebé, 6
milions d’euros per posar en marxa un pla de primera infància
que té totes les garanties per funcionar i per ser un èxit perquè,
a més, aquesta quantitat es complementa amb les diferents
aportacions que tenen previstes les diverses entitats locals, és
a dir, els consells insulars i els ajuntaments de les Illes. En fi,
crec que començam amb bon peu, que no hi ha millor manera
de donar impuls a un projecte ambiciós i pioner al conjunt de
l’Estat que dotar-lo del pressupost adequat.

Les raons que han motivat a la Conselleria d’Educació i
Cultura per emprendre una iniciativa d’aquestes
característiques queden reflectides, argumentades i justificades
en la necessitat imperiosa de desblocar la situació
d’immobilisme que patia el sistema d’escoletes i que dificultava
l’evolució del primer cicle d’educació infantil, sota criteris de
qualitat i en la conveniència d’avançar cap a l’establiment
educatiu, que ho és per principis, i cap a la conciliació de la
vida familiar i laboral, que ho és per raons socials.

El nou equip de govern va creure oportú vincular la posada
en marxa del Pla de primera infància amb el desplegament d’un
marc normatiu que donàs sentit a la seva implantació i, a més,
al total dels factors de funcionament estables per al futur. Amb
aquesta voluntat el primer que ens vam plantejar va ser afrontar
l’elaboració d’un decret a través del qual s’establissin els
requisits mínims del centre de primer cicle d’educació infantil.
Una norma que, en tot cas, les comunitats autònomes havien
d’impulsar abans que acabàs l’any 2007, és l’obligació del
desenvolupament de la LOE. Arribat aquest punt m’han de
permetre que faci un incís per explicar que, nosaltres, el nou
equip de govern es va trobar amb un esborrany de decret, que
va ser presentat al Consell Escolar el 31 de maig del 2007, que
en aquells moments ja estava en funcions i que havia presentat
aquest esborrany de requisits mínims.

En aquells moments, teníem dues opcions: o començar de
nou l’elaboració i la tramitació d’un nou decret o podíem optar
per donar continuïtat a la tramitació de la proposta de decret en
fase de consulta. Aconsellats pels serveis jurídics de la
conselleria vàrem pensar que fer un nou decret suposaria afegir
més temps a aquest deute, de la regulació d’aquest servei
educatiu que duia massa anys sense avançar i vàrem apostar per
continuar amb el decret de mínims elaborat pel govern anterior.
Es varen presentar les alAlegacions corresponents per part dels
nous membres del nou Consell Escolar, que va ser nomenat el
16 d’agost i que es va constituir el 24 d’aquest mes, i la
proposta de decret amb totes les alAlegacions va ser aprovada el
31 d’octubre per 19 vots a favor i 2 en contra. 
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Aquest esborrany de decret ha estat presentat avui mateix,
ara ja, a la consideració del Consell Consultiu. És un document
que conté 21 articles, 4 capítols, 5 disposicions addicionals i 9
disposicions transitòries. Amb ell es pretén regular l’àmbit,
l’objecte i els principis generals que han de regir aquesta etapa
educativa, definir els centres, la seva titularitat i la preceptiva
autorització administrativa, detallar els requisits de les
instalAlacions, les condicions materials, les unitats escolars, el
nombre de professionals docents i la seva qualificació i
concretar l’autonomia pedagògica i els òrgans de govern
d’aquests centres, així com processos com la informació a les
famílies, el sistema de supervisió, avaluació interna i externa
dels centres.

Aquest és el document base, que anirà seguit i
complementat pel desplegament normatiu necessari per
desenvolupar el Pla de primera infància. En concret, un altre
decret, que és el Decret de creació de la xarxa pública de
centres de primer cicle d’educació infantil i el Decret de
currículum 0-6. És a dir, vam decidir dissenyar un pla de
primera infància amb dos tipus d’actuacions diferenciades. Per
una banda, la creació de noves places i per un altra la dotació,
a aquest tram educatiu, de la seguretat normativa de la que fins
ara no disposava, superant l’eterna polèmica de si es tracta
d’assistencial o educatiu, polèmica en què no tenc intenció
d’entrar.

La realitat és que fins ara, en aquest sentit, no s’havien
donat passes en ferm, no s’havia avançat de manera decidida
cap a la regulació dels centres que acullen els infants més
petits. Tothom era conscient de la necessitat de posar solució
a aquesta circumstància, però passava el temps i al final ningú
no es feia càrrec de la situació. Han passat 18 anys i les dades
eren poc encoratjadores, ara han passat només vuit mesos i
tenim la satisfacció d’haver donat passes en ferm, d’haver
avançat cap a la consecució d’un pla que avui ja és una realitat,
sobretot, perquè quan vàrem arribar al Govern l’estiu passat ens
vàrem trobar una situació que no esperàvem. 

Ens van sorprendre els baixos nivells de centres autoritzats
i la pràctica inexistència d’un registre en condicions. Vam
comprovar que de les 350 escoletes, que segons la Universitat
de les Illes Balears hi ha en actiu a les Illes Balears, només 61
comptaven amb l’autorització preceptiva. A més, ens va
sorprendre el fet que dels 78 centres que havien iniciat
l’expedient de solAlicitud d’autorització, 58 no tenguessin cap
possibilitat de ser autoritzats perquè els expedients havien
caducat o perquè els expedients s’havien quedat sense resposta
per part de l’administració educativa.

En definitiva, a data d’1 de setembre del 2007 el
percentatge d’escoletes autoritzades o en vies d’autorització era
del 23,1%, 81 de les 350 existents. Aquestes xifres, es mirin
com es mirin, resulten molt baixes. Ara li diré...

A colAlació de les dades exposades resulta del tot
significatiu que, una vegada presentat el Pla de primera infància
per part de la Conselleria d’Educació i Cultura i anunciades les
intencions de l’administració educativa de regularitzar el
sector, la situació ha donat un gir, com a mínim, important, i
així ho indiquen les xifres. En aquest moment, hi ha 63 centres
autoritzats i 173 en vies d’autorització. És a dir, que hem passat
del 23,1% al 67,4%. Això s’ha aconseguit en poc temps. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, no té la paraula, deixi que s’expliqui la consellera.
Vostè tendrà el seu torn...

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Torn a repetir, per si no ha quedat clar. Jo comprenc que
això... 

Bé, l’1 de setembre hi havia autoritzades o en vies
d’autorització, que no hagués caducat, el 23,1% de les
escoletes, 81 de les 350 existents. En aquests moments, hi ha
63 centres autoritzats, 173 en vies d’autorització, o sigui, el
67,4% dels centres de les Illes Balears, que ja tenen
l’autorització o que estan a punt d’aconseguir-la i ara explicaré
com. 

El que és clar és que el sector està interessadíssim, molt
interessat, a regularitzar la seva situació per la qual cosa hem
hagut de triplicar l’equip humà del servei d’autoritzacions de
centres per fer front a l’allau de solAlicituds d’autorització
d’escoles presentades. Per això -i encara que no feia comptes
entrar massa en detall en el contingut específic de la proposta
de decret- faré una petita incursió en la concreció de certs
aspectes d’aquest text articulat motivada, sobretot, per
l’enrenou que certs sectors han volgut generar en torn a aquesta
proposta normativa i que podria provocar una inquietud
absolutament innecessària entre la ciutadania. Aquesta
polèmica s’ha centrat, especialment, en el requisits mínims
sotmesos al principi d’autorització administrativa que aquesta
proposta normativa determina per a les instalAlacions dels
centres i, per una altra banda també respecte al nivell de
formació dels professionals que hi fan feina.

Anem per parts. Respecte al principi d’autorització
administrativa han de quedar molt clars diversos aspectes. El
primer de tot, i el més important, és el que fa referència a la
competència de la conselleria com a òrgan responsable
d’autorització dels centres que imparteixen primer cicle
d’educació infantil. És la qüestió central del ja famós article 5.3
del decret. En relació amb aquest article, vull fer un incís
fonamental. Se’ns ha acusat falsament d’incloure aquest
precepte després d’haver passat pel Consell Escolar. Això és
fals, ja que la seva inclusió va ser efectiva a través d’una
esmena presentada per un dels membres del Consell Escolar
que fou debatuda en ple i que va rebre el suport majoritari -com
ja he dit- el 31 d’octubre per 19 vots a favor i 2 en contra.
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És més, aquest precepte ja figurava a la proposta de decret
que va presentar l’anterior equip de govern. L’article 5.3 del
nostre decret, a més, reprodueix exactament el que diu l’article
24.2 de la LODE. “Els centres privats que acullen regularment
infants corresponents al primer cicle d’educació infantil queden
sotmesos al principi d’autorització administrativa al qual es
refereixen els articles 23 i 24.2 de la Llei Orgànica 8/1985, de
3 de juliol, reguladora del dret a l’educació”. L’única diferència
era que a la seva proposta, a la proposta de l’anterior conseller,
en lloc de figurar a l’articulat, estava contemplada al preàmbul
i que en lloc d’englobar tots els centres privats que acullen
regularment infants de primer cicle d’educació infantil, només
afectava els que formaven part d’un centre educatiu.

Això per una banda, però per una altra, vull acabar amb la
polèmica provocada per les afirmacions fetes des de certs
sectors i des del grup parlamentari de l’oposició que, d’una
manera una mica precipitada, han pronosticat el tancament de
150 escoletes i la pèrdua de milers de llocs de feina. Vegem, no
s’entén que ningú no hagi dit res fins ara quan el Consell
Escolar va emetre el seu dictamen el 31 d’octubre i ara, de
sobte, surten aquestes manifestacions de preocupació i com de
por de quedar-se sense feina o que es tanquin les escoletes. Un
mes després i en presència de la ministra d’Educació, es va
presentar al Consolat, l’1 de desembre, el Pla de primera
infància i els responsables d’aquests sectors no varen posar cap
entrebanc i estaven contents amb el decret. 

No ho entenem molt bé perquè estam utilitzant el mateix
argument i hem seguit l’anterior decret de la Conselleria
d’Educació i Cultura, i l’article de la discòrdia es limita a
reproduir el referent normatiu nacional vigent, que ja he citat
abans. Això per una part, per una altra i arribats a aquest punt,
evidentment, no tendria cap sentit fer un pla per crear 2.000
places noves d’escoletes o de primera infància i tancar les que
existeixen, perquè no tendria cap lògica. El compromís del
Govern i de la conselleria va més enllà. Es pretén donar suport
i facilitar l’adaptació dels centres a les exigències d’una
normativa pensada per oferir a les famílies un servei amb
garanties, un servei que va més enllà del caràcter purament
assistencial del que tenia fins ara el tram 0-3 i per donar-los una
perspectiva educativa tal com ja contemplava la LOGSE, des
de fa 18 any, i les normatives posteriors.

En segon lloc, i respecte als requisits mínims que el decret
preveu per a les instalAlacions, han de quedar molt clares
diverses consideracions que aclareixen que no s’ha de tancar
cap centre. Els centres que ja estan autoritzats per impartir el
primer cicle d’educació infantil o autoritzats com a centres
d’educació preescolar queden automàticament autoritzats per
impartir educació infantil. Respecte als centres privats o públics
que estiguin autoritzats, continuen autoritzats sense cap altre
requisit d’equipament. Als centres privats i públics que estan en
funcionament se’ls aplicarà el Reial Decret 1004/1991 si
demanen autorització. Això vol dir que, d’entrada, cap centre
no corre el perill de tancament, tot el contrari, si un centre, que
fins ara no comptava amb autorització, no aprofita aquesta
oportunitat per solAlicitar el corresponent permís i rebutja el
suport que li ofereix l’administració per regular la seva
situació, idò, és per preocupar-se’n. La veritat és que, qualque
cosa deu tenir per no voler estar dins el marc legal. 

Els centres públics i privats que compleixen la normativa,
certificaran un servei de qualitat per a la tranquilAlitat de les
famílies. Ja dic, en aquest moment, el 67,4% dels centres estan
en aquest camí. Aquestes dades xerren per si mateixes, però
vaig a l’altre motiu de polèmica que és la formació, les
exigències del nivell formatiu dels professionals. Mai no hem
qüestionat la tasca duita a terme fins ara per l’equip humà que
s’ha fet càrrec de les escoletes, ni molt manco, simplement i en
atenció als preceptes que marca la llei, es vol certificar i
garantir que els centres compten amb el personal qualificat que
els correspon.

Els centres de primer cicle d’educació infantil han de tenir,
com a mínim, un mestre amb l’especialitat d’educació infantil
o una titulació de grau equivalent per a cada tres unitats. També
són considerats personal qualificat els tècnics superiors en
educació infantil o titulacions equivalents, i els professionals en
possessió de qualsevol altre títol declarat equivalent
acadèmicament i professionalment a alguns dels anteriors o
que, en el seu cas, hagin estat habilitats per a l’atenció dels
infants de 0 a 3 anys.

Sé que tothom té pressa i...no? Bé, crec que ...continuu, he
d’aturar-me per beure aigua...

Si el que preocupa a l’opinió pública i als professionals del
sector és què passarà amb el personal que està treballant a les
escoletes i que no respon a aquest perfil, això també ho ha
pensat la conselleria i ha posat en marxa una sèrie de mòduls
formatius que permeten acreditar la seva capacitació per
desenvolupar la seva feina, de fet, ja hi ha 100 persones que
assisteixen a cursos per normalitzar la seva situació, 20 a
Menorca, 40 a Palma i 40 a Inca. En aquest sentit, han sortit
opinions dient que eren unes proves molt difícils i que no
podrien i que no tendrien temps per preparar-se, jo el que dic,
i aquí ho assegur, és que l’objectiu principal d’aquestes proves
és certificar i acreditar que aquestes persones, que aquests
professionals, han superat el que anomenam “procés d’idoneïtat
professional”. O sigui, que han superat unes proves, o dos
mòduls que suposen un total de 250 hores de formació pràctica,
basades en la pròpia experiència acumulada durant la
trajectòria professional que els avala. En aquests moments -ja
ho he dit- hi ha més d’un centenar de professionals que s’han
acollit a aquest procés de regulació professional. Cantar una
cançó de bressol, preparar un biberó, organitzar activitats
lúdiques amb els infants,... són proves de caràcter suficientment
pràctic i assequible per a una persona que du anys de professió
en el sector. Amb tot això i per resumir, només vull afegir que
està tot, en aquest sentit, tranquil perquè ningú no tengui por
que tanquin els seus centres, ni que posin al carrer a
professionals que s’havien fet càrrec fins ara dels nins. 

Una vegada aclarides aquestes qüestions s’ha de dir que el
Pla de primera infància vincula tot el procés de creació de
2.000 noves places amb la creació d’una xarxa pública
d’escoletes a través, també, d’un altre decret regulador.
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El decret establirà el compromís d’aquest govern i de futurs
governs de reforçar l’acció dels municipis i dels consells en la
creació i el funcionament d’una xarxa pública d’escoletes a les
Illes Balears gestionada, majoritàriament, pels ajuntaments i
pels consells amb l’aportació fixa d’una quantitat per part del
Govern a cada nova plaça que es creï. Aquesta quantitat és d’un
import que fixarà el Parlament a proposta del Govern de les
Illes Balears en la llei de pressupost de cada any. Per a
enguany, per al 2008, aquesta aportació del Govern és de 6.000
euros per plaça de nova creació. Això vol dir, que si un
ajuntament o un consell insular decideix crear una escoleta de
60 places i la seva proposta s’ajusta a les prioritats establertes
al mapa escolar podrà comptar amb 360.000 euros que li
aportarà la comunitat autònoma, ara, a més, podrem afegir la
quantitat que destina el Govern de la nació o el Govern central.

Abans em referia al mapa escolar i en aquest punt també
vull fer un incís. La Conselleria d’Educació i Cultura ha
encarregat l’elaboració d’un estudi al grup de recerca
d’educació infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació de
la Universitat de les Illes Balears per tal de conèixer l’estat real,
l’estat actual, que presenten les escoletes de les Illes. El de l’illa
d’Eivissa i el de l’illa de Menorca està enllestit, també el de
Formentera i el de Mallorca es troba a un 70% de la seva
realització. ParalAlelament s’ha iniciat una ronda de consultes
amb els ajuntaments i amb els representants del Consell Escolar
perquè aportin els seus criteris per a la futura elaboració del
mapa escolar, que es preveu que estigui enllestit el segon
trimestre del 2008.

Aquesta norma, el Decret de creació de la xarxa pública i la
signatura de convenis específics permetrà coordinar la totalitat
dels centres públics existents i regular l’aportació econòmica
del Govern de les Illes Balears per a la creació, però també per
a la consolidació i el sosteniment de places dependents
d’entitats locals, perquè, a més, es destinen 4.000 euros per
grup per al manteniment dels centres.

Així, doncs, la xarxa pública d’escoletes estarà formada per
totes les escoletes de titularitat pública que signin el
corresponent conveni de participació. Aquestes escoletes es
regiran per les normatives de funcionament dels centres
educatius públics i per la normativa específica, també, que la
conselleria estableixi en el Decret de currículum 0-6, que també
està previst que s’aprovi abans que s’acabi el curs.

A més, i tal com s’inclou en el Decret de creació de la xarxa
pública, es constituirà l’Institut per a l’educació de la primera
infància dependent de la Conselleria d’Educació i Cultura que
vetllarà per la cohesió d’aquesta xarxa pública d’escoletes i de
serveis a les famílies. També tindran en compte -com he dit
abans- el sosteniment, aquesta fins ara era una despesa que
assumien en solitari els ajuntaments, excepte a Menorca, a
partir de la posada en marxa del Pla de primera infància el
Govern assumeix l’obligació de realitzar, idò, aportacions
estables per al sosteniment dels centres que hagin establert
convenis amb la xarxa. D’aquesta manera només caldrà la
certificació de mantenir actius els grups d’infants per tenir dret
a rebre l’aportació autonòmica que es fixarà en els pressuposts
anuals, aquesta quantitat destinada al sosteniment, enguany -ja
he dit- era de 4.000 euros per grup i any.

Finalment, i com a tercer nivell, el Pla de primera infància
preveu la posada en marxa de programes de suport a la criança
i a l’atenció primerenca. En aquest sentit, s’ha de destacar que
la Unió Europea recomana no escolaritzar més del 30 o el 40%
d’infants en aquest tram educatiu. Per això el Govern posa a
l’abast de totes les famílies amb nins de zero a tres anys,
tenguin o no els nins escolaritzats, la formació, els recursos i el
servei d’ajuda. És a dir, en els centres es trobaran espais
familiars, grups de formació en tècniques específiques, com
alimentació, massatges i d’enfortiment de les capacitats
educatives, com consultes de dificultats educatives, tallers de
pares i mares, documentació i recursos informatius vinculats a
l’educació, entre d’altres. A més, la Conselleria d’Educació i
Cultura oferirà programes i assessorà els centres en aquest
sentit i potenciarà els serveis d’atenció primerenca, que són
fonamentals en la detecció, la diagnosi i el suport dels alumnes
amb necessitats educatives especials.

Aquest és, en resum, el contingut del Pla de primera
infància i, bé, qued a la disposició dels senyors diputats per a
totes les precisions que vulguin al respecte. El que està clar és
que sembla un avanç positiu i molt ràpid per garantir seguretat
i qualitat a un servei que fins ara no estava prou garantit. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
puguin formular les seves observacions i preguntes. Demanaria
als grups parlamentaris si volen la suspensió o... Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo demanaria que se suspengués la
sessió durant cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant queda suspesa la sessió per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, recomençarem la sessió d’avui,
i per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels diferents grups parlamentaris. 

Per part del Grup Parlamentari Mixt i per un temps de deu
minuts té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Bàrbara Galmés, i a
tot l’equip que us acompanya avui aquí en aquesta explicació
del Pla de primera infància. 
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Consideram que aquest decret, aquest nou marc normatiu
que ens presenta la Conselleria d’Educació constitueix un
encert. Per què pensam que constitueix un encert?, perquè avui
en dia aquesta societat en què vivim genera contínuament tota
una sèrie de canvis i que per tant s’han d’afrontar aquests
canvis, i pensam que aquestes resposta s’han de donar des dels
poders públics, des de les nostres institucions. Per tant un
encert. 

També, òbviament, perquè pensam que també l’estructura
familiar avui en dia ha canviat moltíssim i que per tant també
hi ha una necessitat ben clara que sorgeix d’aquest canvi
d’estructura i que també s’han d’afrontar aquests nous reptes.
També entenem que avui en dia des de la psicologia evolutiva
està demostrat que aquest ensenyament, aquesta etapa
educativa de 0 a 3 anys no pot ser només assistencial, sinó que
també ha de tenir aquest marc educatiu, perquè està, com deim,
demostrat que el fet de poder prevenir i compensar situacions
de desigualtat, o de desestructuració familiar o altres
condicionants socials, si l’ensenyament també comprèn aquesta
etapa es pot actuar i per tant es poden prevenir, i que per tant
tot això és beneficiós per a allò que són els nostres infants i per
tant per allò que seran els ciutadans el dia de demà.

També pensam que aquest decret, per allò que ens heu
explicat, té tota una sèrie de plans que són importants, serà tota
una sèrie que s’aniran desenvolupant o que estan en procés de
desenvolupament, i que pens que també són interessants i que
pens que és un encert també que s’hagin fet en colAlaboració
amb els consells, amb els ajuntaments i òbviament seguint
també les directrius, allò diríem que marca la nostra universitat,
i que per tant pensam que en tots aquests aspectes sí que és un
encert haver tirat endavant aquest projecte.

També, però, us voldria fer tota una sèrie de qüestions que
se’ns han plantejat des de la societat així en general; és d’allò
que són, diríem, les comunitats educatives, una mica més -
potser- sensibilitzades per aquest tema, o bé les associacions de
pares, i que m’agradaria plantejar-vos a veure si poguéssiu
aclarir-les i per tant també transmetre aquests aclariments.

En primer lloc un dels problemes que se’ns ha plantejat és
el tema de les homologacions; vull dir, com es farà per
homologar tots els centres que ja existeixen?, que ja ho heu
estat explicant; si pensen que possiblement a Menorca, allò que
es diu que a Menorca tot aquest problema ja el té solucionat,
però en canvi a Eivissa hi ha molts pocs centres homologats o
molts pocs centres que possiblement estiguin en condicions de
ser homologats; com s’afrontarà aquest problema? També
demanen si la conselleria serà flexible en tot aquest procés
d’homologació, si serà una cosa gradual. Per tant diríem és una
mica aquesta preocupació quant al tema de les homologacions.

També una vegada, diríem, els centres que estiguin
homologats o que estigui, diríem, tot aquest procés en marxa,
les famílies sabran, tendran clar que el centre allà on ells portin
el seu infant serà un centre que estarà homologat i quins no?
Vull dir si la informació serà clara de cara a les famílies; també
és una altra de les qüestions que ens han plantejat.

També, així mateix, heu fet referència al fet que també és
important aquest decret per conciliar allò que és la vida familiar
i laboral. Òbviament, per tant, una de les preguntes que sorgeix
és: es tendran en compte, per tant, uns horaris flexibles que
permetin realment aquesta conciliació de la vida familiar i
laboral?

Un altre aspecte, i també possiblement pensant una mica en
Eivissa, perquè a vegades és allò que un més coneix, allà els
municipis són molt diferents: hi ha municipis amb una gran
població, però també hi ha municipis amb una demografia molt
baixa. Per tant també aquest decret preveu aquestes escoletes
en aquests àmbits rurals i de quina manera s’articularan, si es
tenen en compte, etc.?

També un altre punt que s’ha plantejat i que supòs que el
decret també té en compte, però per exemple els centres que no
es puguin homologar de cap manera, perquè senzillament no hi
haurà possibilitats, etc., però aquest decret com a mínim
contempla aquests centres que no es puguin homologar, però sí
que hauran de tenir en compte com a mínim unes qüestions
fonamentals a nivell de seguretat i d’higiene? Seria també un
punt una mica important.

I bé, res més. Vull dir serien una mica els grans punts que
se’ns havien plantejat i res més, manifestar-vos una vegada més
la nostra satisfacció perquè aquesta etapa important de
l’ensenyament cada vegada es va convertint en una realitat més
tangible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina intervé el diputat Sr. Melià per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot donar la benvinguda a la consellera i a l’equip directiu
que l’acompanya.

El Grup Parlamentari Unió Mallorquina considera aquesta
qüestió del Pla de primera infància una qüestió de gran
importància, i la veritat és que tenim alguns dubtes i algunes
qüestions que ens agradaria que la consellera ens aclarís en
relació a totes les explicacions que ens han donades. És un
tema complex, entenem que és complex i que per tant és difícil
sintetitzar tota la informació que hi ha sobre la qüestió. 

En primer terme, i per ordenar un poc les idees, en relació
a les noves places, aquestes noves places se’ns anuncia que hi
haurà 2.000 noves places de 0 a 3 anys; en relació a aquestes
noves places la idea, pel que hem pogut entendre, és que la
conselleria crearia una xarxa pública d’aquestes noves places
i pagaria una ajuda de 6.000 euros per cada plaça creada.
Aleshores la qüestió és si aquestes escoletes les han de crear els
ajuntaments i els consells insulars; això és així?, i si això és així
els terrenys teòricament els han d’aportar les administracions
locals, supòs. M’agradaria que m’ho aclarís, supòs que és així.
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L’execució de l’obra també l’ha de fer l’ajuntament
corresponent, supòs que això també és així. Aquesta és una
qüestió que se suposa que és així però m’agradaria que la
consellera ho aclarís. I que aclarís també els criteris
d’adjudicació, perquè pot succeir perfectament que hi hagi
moltes més peticions i intencions municipals d’acollir-se a
aquesta nova xarxa pública d’escoletes que possibilitats
pressupostàries per part del Govern. Per tant amb quins criteris
es repartiran aquests recursos que hi ha per crear aquestes
2.000 places?, i si hi ha reclamacions per crear més places de
les que hi ha possibilitats de sufragar, com es descartaran
ofertes o com es prioritzaran ofertes? Això en relació a les
noves places.

En relació a les places existents, no ens ha quedat molt clar
si aquell ajuntament que té una escoleta en funcionament, que
té autorització administrativa, es pot acollir a aquestes ajudes
i, per tant, a partir de la signatura immediata, se suposa, d’un
conveni, la conselleria procedirà a pagar aquests 6.000 euros
per plaça. És una qüestió que deman perquè evidentment hi ha
tota una sèrie d’escoletes, moltes escoletes que estan en aquesta
situació i que evidentment els ajuntaments, sobretot els
ajuntaments, estarien molts satisfets que la conselleria donàs
aquestes ajudes. No sé si els recursos seran suficients per
sufragar places existents als ajuntaments que així les tenen, i a
més a més crear 2.000 noves places.

Tercera qüestió, el tema de la normativa. Se’ns ha explicat
que aquest esborrany de decret està en tramitació, que està en
estudi, que s’està elaborant, que està en període de consultes,
i una de les coses que se’ns diu és el tema del període..., se’ns
anuncia una espècie de període transitori, he entès; no sé si ho
he entès bé o malament, però se’ns anuncia una espècie de
període transitori per a aquelles escoletes existents que es
vulguin acollir a un requisit d’un reial decret de principis dels
noranta, ha dit la consellera; aquestes ho podran fer. El que ens
agradaria saber és si hi ha un termini per acollir-se, fer la
petició per anar per aquesta via i si l’autorització d’aquesta via
és indefinida en el temps o té també un termini fixat; és el que
es deia -la portaveu anterior en parlava un poc- d’homologació;
aquesta homologació en criteris d’instalAlacions necessàries, en
criteris de titulació dels professionals que hi fan feina, ens
agradaria, almanco des del nostre grup parlamentari
demanaríem que el decret inclogués criteris de flexibilitat per
intentar que totes les escoletes, guarderies, centres existents en
aquest moment i que estan donant aquest servei es puguin
acollir sense gaires dificultats a aquesta nova situació, perquè
la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula deia: què
succeirà?, quins criteris s’aplicaran als centres que no es puguin
homologar? Nosaltres entenem, però també ens agradaria que
la consellera ens ho aclarís, si aquells centres que no es puguin
homologar i si tots estan subjectes a autorització administrativa,
allò lògic és pensar que no poden funcionar, això és la
conseqüència lògica que n’extreim. Per tant aquells que no es
puguin homologar no podran funcionar, hauran de tancar. Per
tant el que demanam des del nostre grup parlamentari és que els
criteris d’homologació siguin suficientment amples,
suficientment flexibles, que possibilitin que la immensa majoria
dels centres existents es pugui homologar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té al paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. També donam per part del nostre
grup la benvinguda a la consellera i a l’equip que l’acompanya.

Jo voldria enfocar els quatre comentaris que vull fer
sobretot sota l’òptica de la qualitat educativa. En un moment
determinat la consellera ha dit que ja no volia entrar i ja no
volia fer més referència a aquell vell debat sobre si aquesta
atenció a aquesta etapa de 0 a 3 anys o de 0 a 6, sobretot de 0
a 3, és un servei educatiu o assistencial. Jo crec que tampoc no
hi hem de fer moltes més voltes, però a mi m’agradaria posar
de manifest que l’òptica amb la qual la consellera ha fet
referència a allò que vol fer la conselleria és una òptica una
mica que aquesta polèmica ha de començar a estar superada, i
ha de començar a estar superada tenint en compte que hem
assumit tots que l’òptica ha de ser bàsicament educativa, i per
tant jo crec que hem de deixar una mica de banda les polítiques
amb les quals aquesta atenció de 0 a 3 anys es podia fer des del
conselleries que no eren de matèria educativa, conselleries
d’Afers Socials o de Presidència, o com es diguessin, però que
no eren de matèria educativa. Nosaltres estam satisfets que
aquest govern ha entès que és des de l’administració educativa
que s’ha d’atendre aquesta qüestió dels 0 a 3 anys.

Perquè efectivament de cada vegada hi ha més evidències
de la importància de l’atenció en aquesta etapa des d’una òptica
educativa. No es tracta només d’oferir el serveis a les famílies
perquè puguin anar a fer feina mentre els alAlots estan cuidats,
els infants estan cuidats, sinó que efectivament allò que passi
allà dins als infants tendrà importància en el seu posterior
desenvolupament com a persones. 

En aquest sentit a tot allò que ha explicat la consellera
nosaltres li donam la benvinguda, ho veim amb satisfacció.
Creim que en tota aquesta qüestió de les autoritzacions, les
homologacions, tant de les instalAlacions com dels
professionals, és necessari posar ordre, i és necessari posar
ordre no tant entès com a crítica a actuacions anteriors, sinó
posar ordre a un fet que fins ara no teníem tots l’atenció
necessària i que això era una etapa educativa que des de
l’administració educativa s’hi havia de prestar atenció, i que
cada vegada més hem d’avançar en aquest sentit. Per això jo
crec que en aquesta qüestió dels requisits mínims de qualitat
perquè aquests equipaments puguin obrir i puguin oferir aquest
servei als infants i a les famílies, jo crec que l’òptica -ja els
portaveus anteriors s’han referit a aquesta preocupació- que tot
d’una se suscita és què passa amb les que ja existeixen i què
succeeix. Jo crec que tal com s’ha explicat jo crec que és
l’òptica adequada, jo crec que és l’enfocament adequat. És a
dir, d’una banda s’ha de ser exigents i d’una altra banda s’han
de donar les facilitat per a l’adaptació, i això és el que ho he
entès que la conselleria pretenia fer. S’ha de ser exigent, perquè
si entenem que això és una etapa educativa no es pot fer de
qualsevol manera i perquè a més hi ha molts de requisits en
termes de seguretat, d’higiene i de mil coses, i també s’ha de
facilitar l’adaptació, perquè si són exigències noves s’han de
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donar totes les facilitats perquè tothom que vengut funcionant
fins al moment pugui continuar funcionant, perquè a més això
són llocs de feina, són serveis que s’ofereixen a les famílies, i
no podem fer una cosa que sigui traumàtica. Ara bé, aquestes
facilitats no han de ser impediment perquè hi hagi un nivell
d’exigència que jo crec que com a govern tots ens hem
d’imposar.

I el mateix respecte del nivell formatiu de la gent que hi fa
feina. A qualsevol altra etapa formativa trobam normal
absolutament que els professionals que hi fan feina hagin de
tenir unes qualificacions, hagin de tenir una formació; per tant
cada vegada ha de ser més normal que aquests professionals
també estiguin sotmesos a uns processos d’idoneïtat i de
formació i d’adaptació. I el mateix que deia abans de les
instalAlacions: que se sigui exigents, i que se sigui flexible, i que
es donin les facilitats que siguin necessàries.

Poca cosa més. Hi ha alguns anuncis que ha fet la consellera
respecte a la creació d’un institut d’atenció a aquesta etapa i
fins i tot la creació d’un decret de currículum, que jo crec que
posen de manifest això que dèiem, que s’enfoca aquesta qüestió
des d’una òptica realment educativa, i si és realment educativa
hi ha d’haver un currículum; a qualcú potser li pot venir de nou
que a una etapa de 0 a 3 anys hi hagi d’haver un currículum,
però si és una etapa que té importància educativa jo crec que
entra dins tota la lògica que hi hagi d’haver un currículum
establert per l’administració educativa i que després els
centres... Perquè el fet és que no és educació obligatòria però
moltes famílies hi duen els infants; per tant des d’aquest
moment que tantes famílies hi duen els infants, l’Administració
hi ha de respondre tenint en compte que això és un servei
públic que ha d’oferir.

I també, i la consellera hi ha fet alguna referència, potser és
una qüestió que nosaltres voldríem assenyalar com a
observació, que s’hi ha de fer també feina, que si és una etapa
educativa també s’ha de fer front a les problemàtiques de totes
les etapes educatives. En aquest sentit l’atenció als alumnes
amb necessitats educatives especials, l’atenció als nouvinguts,
als fills dels nouvinguts, tot això haurà de ser tengut en compte
i nosaltres estam convençuts que així ho farà la Conselleria
d’Educació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats.
Gràcies, Sra. Consellera, per la seva bona disposició a acudir
a la comissió a petició pròpia per informar-nos sobre aquesta
nova normativa, igualment a l’staff que l’acompanya.

En primer lloc voldria donar l’enhorabona, o donar-nos
l’enhorabona per l’aportació aquesta que ha anunciat del
Govern central de 2.700.000 euros per a l’any 2008. Crec que
és una cosa que s’ha de destacar i molt.

En primer lloc voldria remarcar jo també la importància de
l’educació en aquests primers anys de vida, quan s’inicia els
procés que els experts denominen socialització, és a dir, els
primers contactes dels infants amb altres persones que no són
de la família i, el que és més important, amb altres..., amb altres
persones que no són de la família i, el que és més important,
amb altres infants com ells, amb els quals han d’aprendre a
interactuar i créixer en autonomia. Tal com fa dir en Jaume
Funes a una conferència dictada el novembre del 2007, “educar
es crear entornos de seguridad, estimular el desarrollo,
posibilitar la adquisición de capacidades para poder saber,
hacer descubrir al otro, ayudar a comprobar los límites,
atender a vivir en comunidad, hacer posible la libertad y la
felicidad”. Tots aquests postulats es poden o, millor dit, s’han
de fer extensius a tot el procés educatiu, a totes les edats, fins
i tot des del moment de néixer, i en la seva consecució s’han
d’estar implicats tots els colAlectius: pares, educadors,
administracions i societat en general.

En el cas de les escoletes infantils hem de considerar també
la perspectiva que aquí hem parlat, social, que tenen implícita
al suposar un suport per a la conciliació de la vida familiar i
laboral, que ajuda a la incorporació o, millor, al manteniment
sobretot de les dones en el món laboral, una cosa que jo crec
que sí que ha de ser també tinguda en compte en les
consideracions que es fan sobre aquest tram educatiu.

Fins ara al nostre país no existia o no existeix una legislació
massa definida, o aquesta era més bé dispersa, quant a la
competència de cadascuna de les administracions públiques.
Per tant s’ha de suposar que són totes les administracions que
tenen competència en aquesta matèria, i no al contrari, com a
vegades també ha passat. Però si remarcam el caràcter educatiu
d’aquest tram, tal com va reclamar ja la Convenció
Internacional dels Drets dels Infants i també ho fa la LOE, és
evident que qui té la màxima responsabilitat perquè és qui té la
competència en matèria educatiu és l’Administració de la
comunitat autònoma, cosa que també reafirma el nostre Estatut
d’Autonomia en el seu article 36.2, encara que segons l’article
15 de la LOE les administracions públiques han de coordinar-se
amb actuacions mitjançant convenis per tal d’anar incrementant
progressivament l’oferta de places públiques.

És sota aquesta perspectiva del que ja s’ha dit que les
administracions públiques han de considerar l’educació com
una prioritat màxima en les tasques de govern, i així ho
consideren tant el Govern d’Espanya com el de les Illes
Balears. Voldria destacar que va ser un govern socialista que va
establir l’obligatorietat de l’educació fins als 16 anys; va ser un
govern socialista que va establir l’educació gratuïta a partir dels
3 anys; és un govern progressista a Menorca que ha creat ja un
model educatiu infantil basat en un pla i en un mapa escolar per
millorar les instalAlacions, l’organització i el funcionament de
les escoletes; i finalment ha estat un president socialista, el
president Antich, estalonat per un govern progressista, que ha
de manifestat ja des de l’inici de la legislatura que l’educació
serà una prioritat del Govern i el seu compromís personal de
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crear 2.000 places d’escoletes infantils, 500 ja per a aquest
curs.

Per tant consideram pertinent que, tal com hem pogut veure
a través dels mitjans informatius quan va ser presentat i tal com
la consellera ens ha exposat, un dels principals projectes de la
Conselleria d’Educació i Cultura és aquest pla que preveu, a
més de la posada en marxa durant aquesta legislatura de 2.000
places de nova creació, l’homologació dels centres existents, la
certificació del personal docent i la regularització dels
currículums educatius. En primer lloc perquè aquest pla
significa també, per part del Govern de les Illes Balears, el
reconeixement del caràcter educatiu d’aquesta etapa; també
perquè conté una normativa i un compromís d’aportació de
recursos per a la creació de noves places.

Per tant, quines són per al grup que represent les principals
qualitats d’aquest pla? Primer, satisfer una demanda social com
és la creació de noves places, i també la millora i el sosteniment
de les existents; que la creació de noves places es faci a partir
d’una anàlisi de necessitats, és a dir, fent un mapa escolar dels
centres de primer cicle d’educació infantil i en base a una
important aportació de recursos econòmics, que nosaltres
demanaríem que fossin distribuïts per mòduls, és a dir, en base
a criteris objectius i no de manera graciable. També que
s’acompanyi d’una normativa de mínims per als centres que
hauran de complir per ser autoritzats, i que és important perquè
aquest tram educatiu es mereix les millors condicions, tant pel
que fa a instalAlacions com a personal educador qualificat.
També que hi hagi una normativa de continguts. També es
preveuen recursos econòmics i tècnics per regularitzar els
centres que actualment estan fora d’ordenament perquè no es
tanqui cap escoleta, sinó que puguin tenir possibilitats de ser
centres homologats i amb un segell de garantia educativa.

També que igualment contribueixi a la creació i al
manteniment de programes d’atenció a les famílies dels infants
que no estiguin escolaritzats, amb espais familiars, com ens han
dit, consultes de dificultats educatives, detecció i atenció als
infants amb dificultats evolutives, etc.; és a dir, un programa de
suport a la criança.

Tot açò vol dir que per fi hi ha un ordenament del sector a
Balears, un sector amb una forta problemàtica d’oferta ilAlegal
i amb un gran nombre de treballadors sense titulació, que es fan
càrrec d’una part de la població molt vulnerable. Per açò també
ens congratulam de la important demanda d’autoritzacions que
hi ha hagut, com ha anunciat la consellera, ara d’un 67%, em
pareix, de centres existents; i també del projecte d’idoneïtat
professionals. I tenint en compte i en colAlaboració amb les
altres administracions públiques, tot açò, és a dir, l’Estat, els
consells insulars i els ajuntaments; la primera, la de l’Estat,
perquè és un compromís també del Govern central, i les altres
dues, sobretot els ajuntaments, perquè són les que disposen de
les dades dels seus municipis i coneixen a fons les necessitats
de la seva població i, a més, perquè han estat fins ara els que
més han carregat amb el sosteniment d’aquestes escoletes.
Record jo a la meva etapa de regidora de l’Ajuntament de Maó
les dificultats que van tenir per adaptar-se les escoletes al
Decret 1004; açò és com una obsessió que encara ens
persegueix.

Aquest pla, per tant, contribuirà, crec, de forma significativa
i regular a la creació d’aquestes noves places, a la consolidació
o autorització de les places existents, i al sosteniment de les
escoletes públiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Naturalment don la
benvinguda a la consellera i a tots els responsables del
departament que l’acompanyen, que hagin vengut a aquesta
compareixença a petició pròpia, però vull subratllar que també
a petició d’aquest grup, que també va demanar la
compareixença de la consellera per explicar el Pla de primera
infància; però bé, en qualsevol cas naturalment li don la
benvinguda, com han fet els altres grups.

I, bé, naturalment hem escoltat amb molta atenció la prolixa
explicació que ha fet la consellera i hem pres algunes notes, i
naturalment la seva presentació suggereix algunes reflexions
que intentaré breument exposar i suggerir i debatre, si això és
possible.

En qualsevol cas com a primera qüestió el tema de les 2.000
noves places, que va aparèixer com una qüestió de bandera, si
es pot dir així, d’aquest govern, i està bé, no hi ha res a dir, tot
i que aquí s’ha dit, i jo ja vull deixar d’entrada que no hi estic
d’acord, que tots hem arribat a l’acord que el procés de 0 a 3
anys és un procés educatiu; tots no, tots no, jo no estic d’acord
amb aquest plantejament i jo no crec que l’etapa de 0 a 3 anys
sigui un procés educatiu, com no ho creia la LOCE, i en aquest
moment estam aplicant una llei, que és la Llei Orgànica,
d’educació, que d’una forma al meu parer absolutament ilAlegal
va substituir la LOCE, que no feia aquest plantejament ni
d’enfora, que és un plantejament com a mínim tan respectable
com qualsevol altre. Per cert, extensiu a molts de països que
llavors a l’informe PISA i a les grans avaluacions educatives
obtenen un resultat envejable, perquè si anam a països com
Finlàndia, que és paradigmàtic de l’educació, ens adonam que
de 0 a 6 anys, no de 0 a 3, de 0 a 6 anys pràcticament el nivell
educatiu és inexistent, és un nivell purament assistencial. Però
això és un debat que a vostès no els interessa i per tant han
establert que tots hem arribat a aquesta conclusió; idò molt bé,
tots hi han arribat vostès, jo no hi estic d’acord. Nosaltres
pensam que el fort contingut assistencial, encara que puguin
tenir una mínima part educacional, però el fort contingut
assistencial del període de 0 a 3 anys marca d’una forma molt
clara i justifica fins i tot que no sigui una competència del
departament d’Educació aquesta qüestió.
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Però aquest és un plantejament teòric i ara estam en un
debat pràctic. El debat pràctic és que el govern actual considera
que aquest és un tema educacional i presenta un pla de 0 a 3
anys, un pla de primera infància, i sobre aquesta qüestió hem de
parlar i hem de discutir, però volia assentar aquesta primera
diferència, amb la qual jo no estic d’acord.

Segona. 2.000 noves places. M’agradaria que se’m digués
si es crearan 2.000 places, i es digués amb la rotunditat que es
crearan 2.000 noves places que en aquest moment no
existeixen, i si enguany, l’exercici del 2008, es crearan 500
noves places, com s’ha dit a més per part de la representant
socialista. I que es digui amb tota la claredat, que el Govern
digui: “enguany crearem 500 noves places d’escoletes”, perquè
dubt que sigui això possible, dubt que sigui real i dubt que els
mecanismes previst en el decret que encara no han estat
aprovats tenguin el temps material per desenvolupar-se i per
posar-se en pràctica. Tenc dubtes, els manifest, no és que no
vulgui que no es creïn, tot el contrari, encara que jo no
comparteixi el plantejament educacional de la qüestió, em
sembla bé que es creïn noves places, hi ha una demanda
emergent, indiscutible, la conciliació de la vida laboral i de la
vida familiar exigeix la creació d’aquestes places, els
ajuntaments naturalment han liderat i algun consell insular,
també s’ha de dir, ha liderat aquest procés i ara naturalment el
Govern s’hi suma, però jo tenc dubtes que això sigui possible,
estant l’estat normatiu en què ens trobam i que és de molta
feina per fer per endavant. 

Per cert i abans de passar a l’anàlisis de les qüestions
normatives que vostè ha plantejat, a mi les promeses del
Govern de la nació en temes educacionals no m’impressionen
el més mínim, perquè n’he sentides tantes aquests darrers 4
anys i n’he vistes incomplir tantes, per no dir totes, que
senzillament no m’impressionen, poden dir el que vulguin, no
ho crec, no crec que tengui fonament. I de passada deixi'm que
digui que fer aquest anunci a poques hores d’iniciar-se la
campanya electoral és un evident fet propagandístic que diu
molt poc a favor del Govern de Madrid i de vostè que fa
d’altaveu d’aquest Govern. Però bé, vostè sabrà què fa i té la
responsabilitat de dir-ho. Com més recursos venguin a les Illes
Balears millor, tan si són per fer escoletes, com per fer
carreteres, per fer tren, tantes necessitats i que aquí estam
desatesos històricament. Per tant, benvinguts siguin.
Lamentable que es presentin el mateix dia que s’inicia la
campanya electoral.

Vostè diu una cosa que és..., sincerament li ho he de dir,
una mica veritat. Diu que varen trobar el decret i ho diu d’una
manera un poc sense dir-ho, però com es diuen aquestes coses,
dia 31 de maig es va enviar al Consell Escolar el decret.
Efectivament, perquè la LOE ens imposava un calendari que
exigia que aquest curs estàs en vigor aquest decret. La realitat
és que el decret no està en vigor, tot s’ha de dir. Nosaltres
vàrem anar a marxes forçades i precisament vàrem tenir el
dubte de si en període d’interinitat tan evident, com és dia 31
de maig, podíem enviar o no aquest decret al Consell Escolar
i el vàrem enviar (...) per dues coses, per la LOE i el reglament
de desenvolupament de la LOE, que ens obligava que enguany
estàs en vigor aquest decret, a posta l’enviarem el maig al
Consell Escolar i perquè era un decret que tenia un

extraordinari consens en el sector del món educatiu, del món de
les escoletes.

Bé vostè diu que, per no perdre més temps, així ho he entès
jo, varen decidir continuar amb aquest decret. Per tant, de
qualque manera ens atribueix a nosaltres la paternitat d’aquest
decret. Bé, no estic d’acord, jo no accept la paternitat d’aquest
decret. En aquest decret han canviat coses considerablement
rellevants i després vostè mateixa en el desenvolupament de la
seva explicació ho ha dit. Per tant, jo no vull reconèixer en tot
la paternitat d’aquest decret, algunes coses sí, algunes altres no.
Vostè després se sorprèn que hi hagi un cert remor dins el món
educatiu i ens atribueix també certes responsabilitats en tot
això, d’una forma un poc vetllada, com fa vostè les coses. Miri,
jo no tenc cap responsabilitat d’això, vostè té l’obligació de
pactar amb el sector aquestes coses, l’obligació. Per tant, és
vostè que si aquest decret el maig estava consensuat amb el
sector i ara no hi està, vostè ha de mirar per què en aquest
moment no està consensuat aquest decret i veure si pot arribar
a qualque tipus d’acord amb el sector que és molt important. I
tots els grups que m’han precedit, quasi tots, li han dit..., no li
ho han dit així, però jo ho traduiré perquè els mitjans de
comunicació i tots els que no ho hagin entès ho puguin
entendre, li han dit que no tanqui cap escoleta però. Li ho han
dit ben clar, uns han utilitzat la subtilesa lingüística
l’homologació de no sé què, la flexibilitat amb els criteris... No
ens tanqui cap escoleta, no és veritat?

Per tant, vostè diu que hi ha un procés allà l’anterior
Govern admetia que no sé quantes estaven en una situació
d’ilAlegalitat, per no dir alAlegalitat i diu: “ara hi ha un
percentatge molt menor” i veurem quines queden, perquè vostè
sap que el que ha fet és, amb la modificació d’aquest decret,
entre altres coses, estrènyer les dificultats, demanar més espai
per exemple per a les aules de les escoletes i per a altres
necessitats de les escoletes. Per tant, vostè ha d’exigir més..., jo
jutjo, no opino, això és una qüestió tècnica i jo no tenc opinió
sobre això. Però vostè ha fet un decret més exigent. Per tant,
després es trobarà que les flexibilitats que per aquí li demanen
d’homologació seran més difícils. Ja veurem què passa amb tot
això, veurem què feim amb aquest problema. Aquest problema
el tendrà vostè damunt la taula i els seus socis de govern, els
partits que li donen suport, ja li han dit, fins i tot el PSOE em
pareix, alerta amb l’homologació, no deixem ningú fora. Per
tant, ens demanam un poc què feim amb tot això.

Com que tenc poc temps, em pareix que queda poc temps...,
m’ho pot dir?... Em botaré moltes coses que volia dir sobre
aquesta qüestió, del necessari consens, de la qüestió que aquest
decret no és fruit de l’anterior Govern, sinó d’aquest Govern.
Em botaré aspectes tècnics del decret que havia anotat, perquè
vull parlar d’una altra cosa que em pareix prou important. Em
botaré els temes de formació, jo crec que per a determinades
feines fer cursets d’adequació...., no tenc temps ara d’entrar
sobre aquesta qüestió, hi entraré qualque dia, crec que és
absolutament ridícul. No hi vull entrar ara perquè no tenc
temps.
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Vull parlar de tot el tema dels ajuntaments, de les escoletes
dels ajuntaments i el finançament d’aquestes escoletes. Bé,
vostè diu que el criteri serà la prioritat del mapa escolar, el
mapa escolar establirà i que el grup de recerca d’educació
infantil de la UIB està fent un treball. Per tant, se suposa que
fins que aquest treball no acabi..., supòs, i fins que això no
estigui establert en el mapa escolar no podrem començar el
repartiment d’aquests recursos. Segon, aquests recursos, si no
ho he entès malament, són 6.000 euros per plaça nova, però no
he entès molt bé i li deman si m’ho pot explicar a la rèplica,
entenem per plaça nova aquella que encara no s’ha construït?
Per tant, castigam els ajuntaments que ja han creat places? És
aquesta un poc la pregunta. Clar, la prima és 6.000 euros per
plaça nova. Molt bé, els ajuntaments que han duit aquest tema
endavant, a totes les illes i de tots els colors polítics, aquí hi ha
una regidora que ho ha estat de Maó, de Ciutadella, exemplars
en el seu patronat d’escoletes i molts d’ajuntaments han fet
grans esforços. Tot això feim (...), ho duien damunt l’esquena
i només tendran l’ajuda de 3.000 euros any per grup, o 4.000
euros any per grup, enguany. 

Ha dit que també cada any fixaran les quanties de les
ajudes. A mi m’agradaria que aclarís tot això. I si no pensa
vostè que aquest és un sistema que inclou aquesta petita
perversió de perjudicar els ajuntaments que amb gran dificultat,
com sap vostè molt bé, duien damunt l’esquena, posat en peu
i finançar any rera any aquestes escoletes. No estaria bé fer una
reflexió sobre fer l’esforç de despesa al voltant del
manteniment de la despesa corrent dels ajuntaments i no de
l’obra nova? Aquesta és una cosa que volia posar damunt la
taula, que em preocupa, que m’arriba dels ajuntaments. Això no
és una idea que se m’ha acudit a mi, surt de la conversa amb
molts d’ajuntaments, amb regidors que em diuen, home! Aquí
ens trobam amb el problema que els que hem fet coses i hem
duit això damunt l’esquena, veim que ara s’ajudarà als que
encara no han fet res.

S’ha demanat també per part d’algú que ha parlat abans que
jo, criteris d’adjudicació, crec que era el Sr. Melià, objectivitat,
claredat, criteris establerts d’una manera clara i definitiva. Jo
no estic d’acord que aquesta sigui una qüestió educativa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab ara mateix. Jo no estic d’acord que aquesta sigui una
qüestió educativa. Jo crec que teníem la imposició per part de
la LOE que Educació havia de fer els decrets, les havíem fet i
almanco estàvem complint els terminis que la LOE ens
imposava. En aquests moments els terminis de la LOE no es
compleixen, ho vull dir molt clar, el decret hauria d’estar en
vigor i no hi està. El decret ha estat modificat en qüestions que
a mi em pareixen rellevants, també ho he dit. I em preocupa tot
el que gira al voltant dels ajuntaments de la negociació amb els
ajuntaments i de l’adjudicació d’aquests recursos que vostè
destinarà per ajudar a aquest tema del Pla de la primera
infància. Tot això, l’estat en què encara es troba el decret, no
està aprovat, el desconeixement encara del mapa escolar, que
segons ha dit vostè mateixa, no està encara definit i totes les

altres qüestions que he explicat, em fan pensar, em fan dubtar,
-acab ara Sra. Presidenta-, que sigui possible que durant aquest
exercici que ja ha començat i del que duim pràcticament dos
mesos, sigui possible..., clar si parlam d’obres noves s’hauran
d’adjudicar obres, s’hauran de construir, etcètera. Em fan
dubtar que això sigui alguna cosa més que un desideratum i que
una declaració de bones intencions i que sigui possible que
aquest pla es desenvolupi de la manera que vostè ha explicat.

En qualsevol cas, com que li he suggerit algunes qüestions,
he plantejat alguns temes, m’agradaria que vostè si és tan
amable, pot i vol a la rèplica contesti'm, o faci el que vulgui,
clar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per contestar té la paraula l’Hble.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Per suposat que
vull explicar i aclarir, per això he vingut, tot el que han
presentat avui. Veig que hi ha dos tipus de qüestions que han de
ser aclarides. Una referida a la creació de noves places i altres
referides a la regularització de les existents. Don les gràcies a
les aportacions de tots i intentaré fer una resposta a tothom,
perquè més o manco tothom ha insistit en aquestes dues
qüestions bàsiques, una referida a la preocupació dels
ajuntaments pel finançament, intentaré anar amb una mica
d’ordre.

Bé, parlam primer de les places existents. Les places
existents, les escoletes que existeixen, no es tancaran perquè
hem posat, en el decret hi és, tota una situació transitòria i un
període ample perquè es regularitzin. Vaig a cercar tota la
informació per concretar exactament el període de temps que
tenen. He dit que els centres autoritzats evidentment continuen
autoritzats i sense cap modificació dels espais i els
equipaments. És a dir, tots els centres que estan autoritzats o en
procés d’autorització han de seguir el famós 1004. No se’ls
aplicarà els requisits actuals, aquests seran per a la creació de
les noves places, a partir que el decret sigui aprovat per Consell
de Govern quan surti del Consell Consultiu. Esper que sigui
ben aviat, el més aviat possible per poder complir amb la nostra
promesa de tenir aquestes 2.000 places. Jo crec que ho
aconseguirem, n’estic convençuda.

Bé, els centres en funcionament sense autorització, que
encara no han demanat l’autorització, que és aquest 40%, se’ls
aplicarà si demanen ara l’autorització la normativa del 1004 i
és 30 metres quadrats per aula, espais diferenciats, etcètera.
També es preveu l’autorització provisional per als centres que
tal vegada tenen alguna dificultat per autoritzar-se perquè tenen
problemes de titulació del seu personal i ara explicaré com hi
ha tot un termini perquè puguin aconseguir la idoneïtat
professional. També hem tingut en compte, com deia la Sra.
Marí, que hi ha centres a indrets petits, en zones rurals, petites
poblacions i s’ha tingut en compte que aquests centres han de
tenir un tractament específic. Nuclis de població reduïda i
també les escoletes que estan en centres històrics, es podran
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autoritzar com a centres incomplerts, evidentment hi ha centres
incomplerts que són centres que tenen només un determinat
nivell, no l’etapa concreta i això es podrà fer.

Això crec que no donarà cap problema perquè els centres es
puguin autoritzar, els centres que no tenen autorització i estan
en funcionament, ja he dit que se’ls aplica el Reial Decret
1004/91, disposen de 3 anys per aconseguir l’autorització i es
podria prorrogar fins 3 anys més si justifiquen que estan en
aquest procés. Per exemple en procés de titulació, vull dir que
això ja és una tranquilAlitat absoluta per als centres existents. Jo
vull insistir que no volem tancar cap centre, però sí que hi hagi
el personal adequat i les condicions adequades, la inspecció
pertinent, etcètera.

Quant a les autoritzacions provisionals, com he dit, el temps
d’espera serà mentre resolen el dèficit de titulació. Els centres
incomplerts se’ls donarà l’autorització com a centres
incomplets i no només el de les escoles concertades, com fins
ara, i no podran ampliar-se si no es completa l’oferta educativa
de totes els edats, això sí, no es podran ampliar. I s’autoritzaran
centres incomplerts a poblacions reduïdes de menys de 2.500
habitants. També hi ha possibilitats per als centres que no
arriben als 30 metres, en això sí incompleixen la normativa,
reduir la ràtio. En el cas que no arribin als 30 metres, mira de
reduir, per això hi haurà l’institut que vetllarà i farà el
seguiment de com es facilita el procés d’autorització.

L’altre problema era el del personal i tan a l’esborrany...,
després parlaré de les diferències del decret, es necessita un
mestre d’educació infantil o títol de grau equivalent per a cada
tres unitats. Professionals sense titulació suficient, que és el que
preocupava, podran els que hagin treballat en funció docent un
mínim de 4 anys, ja siguin mestres, psicòlegs, pedagogs o
psicopedagogs que hagin treballat un mínim de 4 anys, podran
acreditar la titulació d’educació infantil, si en 4 anys cursen i
aproven un dels cursos convocats per la conselleria i realitzats
per la UIB. Després el personal en funció docent sense cap
titulació en acreditació professional podran fer la funció de
tècnic superior en educació infantil si acrediten una experiència
mínima de dos anys, a més de cursar aquests dos mòduls que
hem plantejat abans.

El període d’adaptació dels centres a la normativa de
titulació amb el d’acreditacions té un termini màxim de 4 anys,
mentre poden continuar prestant el servei les persones sense
cap titulació. Crec que donam una mostra de voluntat que
continuïn funcionant les guarderies, les escoletes, però hauran
d’incorporar un projecte educatiu, però d’això ja en parlarem
en un altre moment. Jo crec que en aquests dos sentits no hi ha
cap perill de tancament.

Bé, el Sr. Fiol em diu que he de tenir el consens del sector.
Bé, ara ho he perdut..., li volia mostrar perquè havien sortit
manifestacions de la PIMEM i tinc dades sobretot dels centres
de la PIMEM que estan regularitzats, o en procés
d’autorització, aquí el tenc. A Mallorca hi ha autoritzats 50
centres; públics 27 i 23 privats, d’aquests 7 són de la PIMEM.
En tràmit hi ha 140 centres; públics 45, privats 95 i 59 són de
la PIMEM. A Palma en concret n’hi ha 6 de la PIMEM i en
tràmit 46 de la PIMEM. A la part forana, hi ha 7 centres privats
autoritzats, 1 de la PIME i en tràmit 34, 15 de la PIMEM. De
moment el 44,1 dels privats..., en total varia Mallorca el 62,1
dels privats han demanat autorització. A Palma el 75,4 i a la
part forana el 44,1. En aquests moments la mitjana és del 61
que he dit abans.

A part, vàrem tenir una reunió, m’agradaria trobar l’acta
perquè està signada fins i tot per la Presidenta de la PIMEM,
aquí la tenc, es va fer una reunió el passat dia 8 de febrer, allà
on es varen reunir Francisca Picornell, Pau Ramis, Maria Pérez,
Catalina Puig, Antònia Martínez, Margalida Ros, Reyes
Tobalino per part de la PIME i per part de la conselleria el
Director General de Planificació i Centres Miquel Martorell i
Vicenç Arnáiz, responsable del Pla de la primera infància.
Vàrem plantejar que es facilitarien tots els processos
administratius, varen explicar que facilitarien l’accés a la
titulació, acreditació i autorització del personal insuficientment
titulat. Els representants de la conselleria explicarien que estan
elaborant un planning sobre aquesta matèria i que en el marge
de poques setmanes expressarà el representant de la PIMEM
entre d’altres. Els assistents per part de la PIMEM ho valoraren
molt positivament i valoraren que pot aportar solucions a part
de la problemàtica. 

S’aclareix el fet que en ser centres educatius, no s’hauran de
sotmetre al calendari escolar, després ho aclariré, dels centres
de primària, sinó que podran estar oberts tants de mesos com
ho considerin oportú. També s’aclareix que es podrà revisar la
denominació dels centres per mantenir la mateixa tipologia de
denominació que tenen els centres d’infantil i primària. Es
valora positivament l’oportunitat de la trobada que serveix per
aclarir desinformacions que s’han produït i res reafirma la
necessitat de seguir mantenint trobades freqüents, com ja es va
plantejar a l’anterior trobada del 12 de desembre. Vull dir que
està acordat, està signat i han sortit manifestacions en aquest
sentit que pareixia que no tenia l’acord amb el sector.

Respecte a altres afirmacions que han pogut sortir a la
premsa, no entraré..., he sentit qualque comentari sobre que
continuïn sent centres assistencials, evidentment és impossible.
I és impossible no només perquè la LOE ho digui, ja sé que no
li agrada Sr. Fiol que siguin educatius, però és que la LOGSE
ja ho deia, la LOE ja ho deia, duim molt de temps dient que és
educatiu. El que passa és que ningú ha entrat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol i Sra. Consellera, no entrin en diàlegs per favor.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

No, no em desviaré del tema, ja he perdut els papers allà on
ho tenia apuntat les demandes.

L’altre tema de preocupació eren els ajuntaments, com es
crearien les places, les responsabilitats dels municipis, dels
consells, suggeriments de com podria colAlaborar el Govern.
Ens trobam davant una etapa no obligatòria allà on
s’escolaritzen el 30 o el 40% de l’alumnat, però hi ha noves
necessitats i noves realitats. Evidentment no és cap
ensenyament obligatori, però pot ser una qüestió educativa per
a aquells nins que a ca seva no poden rebre cap atenció,
importantíssima per al seu procés de formació. També he dit
que contemplava serveis d’atenció primerenca. També espais
familiars per a aquells que no escolaritzin els seus nins. No
estic parlant d’eficàcia educativa perquè vagin a l’escola del 0-
3 anys, que és un dret i un servei que donam a la comunitat,
sinó que supleix la formació que puguin donar en la família. De
totes maneres ja hi ha moltes escoletes que comencen les
activitats educatives ben prest i això s’ha de regular, igual que
s’ha de regular el pas del primer cicle al segon cicle. Per això
el decret de currículum és un decret 0-6 anys.

Respecte a la qüestió de la creació de places. Fins ara, o la
feien els ajuntaments o els consells mitjançant el Pla d’obres i
serveis. I a partir d’ara, alguna la va fer la conselleria o va fer
alguna altra conselleria com la de Presidència o Afers Socials.
O sigui que hi havia una situació allà on les distintes
administracions participaven, creaven escoletes i també hi
havia escoletes d’empresa, però no hi havia establert un
mecanisme. El que nosaltres volem garantir és un mecanisme
allà on el Govern fa aquesta aportació de 6.000 euros per a
creació de nova plaça i 4.000 per a grup de manteniment. Això
enguany. Mitjançant aquesta partida de 3 milions d’euros. 

Evidentment ens podríem remuntar a quan es varen crear les
primeres escoletes. Fins ara totes les que s’han creat fins ara,
evidentment no participaran en els 6.000 euros, participaran en
la dotació dels 4.000 euros en manteniment, però no 4.000
aquí, 4.000 per part del Govern per manteniment. Però hi ha
consells com per exemple el Consell de Menorca que aportaran
5.500 euros per colAlaborar en el manteniment, o a la creació de
places. Vull dir que l’articulat és diferent segons els consells i
segons els municipis. El que està clar és que primer hem de
partir del mapa escolar, està fet i ja tenim les necessitats
demanades, les solAlicituds dels ajuntaments per a la creació de
places 0-3 anys. A Mallorca li corresponen 1.585, a Palma 600,
aquí ja està quasi tancat, es signaran convenis, igual que se
signen amb altres ajuntaments. A Eivissa 204, a Formentera 72
i a Menorca 400. Això són les solAlicituds i ens surten 2.461.
Evidentment és massa ambiciós i per això establirem a partir de
la reunió amb els consellers insulars a principis del mes de
març la concreció absoluta d’aquestes places.

Per altra banda, la conselleria també ha establert que molts
dels centres que s’han de construir nous, mitjançant conveni
amb els ajuntaments, podran ser centres de 0-12. Per exemple
Sant Llorenç, amb una línia. CP Sant Miquel que està previst
que s’iniciï el segon semestre del 2008. El d’Artà amb dues
línies, també el segon semestre del 2008. L’any 2009 una línia

al Port d’Andratx que es podria iniciar el març del 2009. A
Lloret dues aules de 0-3 a infantil i primària. També ahir el
conseller d’Educació del Consell Insular d’Eivissa em va
comentar que ells mitjançant el Pla d’obres i serveis
construirien 3 escoletes, una a Vila, una altra a Sant Josep i una
altra a Santa Eulàlia. Aquests tres centres seran cofinançats pel
consell i evidentment mitjançant l’aportació dels ajuntaments
i de la conselleria. Això m’ho va comentar ahir i tal vegada
encara no ho ha fet públic. 

Bé, he posat les notes que estaven aquí. A veure si he
contestat a tot el que m’havien plantejat.

La Sra. Marí m’havia plantejant flexibilització, si el centre
està autoritzat ho sabran les famílies, sí, a la xarxa estaran
introduïts tots els centres que formin part de la xarxa i aquests
seran els centres autoritzats que formen part i els pares ho
podran saber. L’horari, ja ho he comentat, serà ample, més de
deu mesos, l’horari el mantendrà, el proposarà el mateix centre.

Ja li he contestat sobre els indrets d’escoletes petites.

I, evidentment, els centres han de tenir garanties, això és el
que estic demanant, que els centres tenguin garanties.
Demanam titulacions i garanties, fins i tot, per manipular
aliments al bar d’un institut o qualsevol bar que, almanco, els
professionals que tenen cura de nins tenguin aquesta mínima
titulació segons les qualificacions professionals.

 El Sr. Melià també m’ha plantejat la flexibilitat, el Sr.
Melià, que se n’ha anat. El Sr. Llauger igualment, i no sé, jo
l’últim que voldria dir si he contestat a tot és que no es tracta de
cap anunci electoral. Jo comprenc que vostè no pugui creure les
promeses electorals del PSOE, com altres no podem creure les
promeses electorals del PP, però aquí no entram a debatre
aquesta qüestió i miri, li som franca, no hi havia caigut, no hi
ha cap propaganda a l’anunci d’avui, la comissió estava ... bé.

Al pressupost del 2008 que va aprovar el Govern per a
Educació hi havia 100 milions d’euros que s’havien de repartir
per les comunitats autònomes. Aquest matí ha hagut una
conferència general de la qual han estat informats els
representats d’educació, o directors generals, o consellers tant
del Partit Socialista com del Partit Popular. A cada comunitat
se’ls ha assignat la part corresponent, vull dir, què és avui? Bé,
és que estam a febrer i és quan es reparteixen els pressuposts,
casualitat? No ho sé, en algun moment jo també estic fent
transferències i no són campanyes electorals. 

Bé, vull insistir en diverses idees. Pacte amb el sector, per
suposat que pacte amb el sector. No tancarem cap escoleta i els
criteris d’adjudicació seran clars, transparents i seran públics.
L’estat del decret és al Consell Consultiu que era la darrera
pregunta que m’havia fet.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Molt breument. Quant al mapa escolar d’Eivissa, que és un
dels que sembla ser que ja estan acabats, si no m’equivoco, són
tres les escoletes noves que hi ha previstes que es fan en
colAlaboració amb el consell insular i amb els ajuntament. Sé
que els ajuntaments estan contents, ja s’ha parlat amb ells, ja
s’han cedit els solars i que els tres ajuntaments són: Sant
Antoni, Santa Eulària i Sant Josep, són els tres centres que, ara
per ara, amb la colAlaboració del consell podran gaudir
d’aquestes noves escoletes.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, també ràpidament, sí, tres notes molt breus. Respecte
d’aquest debat tan teòric sobre si (...)  només una nota, a part
que si la cosa és molt teòrica en realitat a vegades tens la
impressió que anam per darrera de la realitat, perquè en la
pràctica, tal com s’està fent actualment, sobretot, la gent que ho
fa bé, ja és una tensió molt de tipus educatiu. 

En els 3-6 sis anys això és claríssim. En el 3-6 anys la gran
majoria d’infants hi van, arriben als 6 anys i comences a veure
que ja saben llegir, per tant, si ja saben llegir deu ser bastant
educatiu el que se’ls hi fa. I en el 0-3, doncs, tots coneixem que
els infants que hi van fan fitxes, es fixen objectius, es donen
informes, etcètera. Per tant, això té un caràcter molt educatiu i
jo si hagués de dur un infant, com a pare, m’estimaria més anar
a una d’aquestes que fan aquestes coses que no a una de les que
es limiten a tenir-los guardats.

Respecte del finançament del 2,7 milions d’euros que ara
arriben del Govern central jo no em preocuparia en excés de si
l’oposició ho considera una promesa, o si és electoralista, o si
és de fiar o no és de fiar, perquè a aquesta cambra
contínuament arriben proposicions no de llei de demanar més
doblers a Madrid, un dia per a un pla d’ocupació, un dia per a
l’atenció a la immigració, un dia per a ferrocarrils,
contínuament diuen això, i el dia que n’arriba un diuen que és
electoralista i que és una promesa per a no fiar-se’n, per tant, jo
el que faria seria, simplement, celebrar que hi ha aquests 2,7
milions d’euros que ja ens vendran bé, en tot cas, el compromís
del Partit Popular amb el finançament de l’educació, al marge
de les opinions del Sr. Rato, el Sr. Pizarro, en general, sobre el
finançament autonòmic, la posició del govern popular sobre el
finançament en l’educació ja va quedar fixada en el moment de
les transferències d’educació que varen arribar aquí amb un
dèficit que encara arrossegam.

I respecte del tema de les anomenades homologacions o de
les exigències que hi ha per a les escoletes existents, jo li diria
una cosa, en vista del que s’ha dit de que tothom està molt
preocupat de que no es tanqui cap, jo el que li he dit abans és
que, lògicament, no ha de ser traumàtic i s’han de donar les
facilitats, s’han de donar els terminis, s’ha de facilitar
l’adaptació, s’han de donar flexibilitats, però tendrà tot el
nostre suport si és exigent, perquè si realment volem que això
sigui un servei de qualitat i ho entenem com un servei que ha
d’oferir unes garanties s’ha de tenir flexibilitat i facilitat, però
al mateix temps exigència. Només faltaria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Fiol.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sra. Presidenta, que m’ha saltat.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que no hi ha la persona que ha intervingut i, per tant,
segons el Reglament no pot intervenir un altre membre.

Té la paraula, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo estic un poquet més confús
després de la segona intervenció que després de la primera,
perquè crec que ha introduït elements que a mi, personalment,
m’han generat dubtes i confusió, però també comprenc que el
debat està molt trillat i ara no es tracta d’obrir noves vies. Se’n
diuen algunes coses que són absolutes obvietats, és a dir, que
avui una escoleta que s’ha d’organitzar, avui, sense que
existeixi el decret, s’ha d’emparar en el 1004/91, només
faltaria, això és evident, però vostè no pot presentar-nos aquí
com unes persones que pretenien que hi hagués un grau molt alt
d’ilAlegalització i es digui al mateix temps que es farà, con
perdón, patada a seguir, que tenen quatre anys per legalitzar-se
i a més uns criteris d’ultra flexibilitat i qui en el darrer minut
encara no es pugui legalitzar és igual perquè li farem un curset
perquè no sé que, és a dir, ho legalitzarem tot o si vostè té
constància que hi ha, en aquest moment, centres que no
compleixen, ni poden complir de cap de les maneres, tanqui’ls,
vostè té una activitat inspectora al seu abast, tanqui aquests
centres si troba que ho ha de fer, és la seva competència i la
seva responsabilitat perquè si passa qualque cosa la hi donaran
la culpa a vostè i no la té, però li donaran a vostè i no la té. 

Per a mi aquest tema és clar. Llavors em parla de les
titulacions i de les exigències de les titulacions, bé, però vostè
sap, segur que ho sap més bé que jo, que en aquests tipus de
centres hi ha una gran part de treballadors que per la dinàmica
d’aquests centres, per la forma que han crescut i aparegut, per
la forma que han resolt els problemes emergents, naturalment,
tenen escassa titulació, o no una titulació adequada, o és molt
difícil que s’adeqüi la titulació perquè compleixen funcions
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d’una elementalitat de tractament amb infants que té tan poca
rellevància dins el món educatiu i que s’inscriu tant en el món
social que pareix, sincerament, innecessari que hagin de fer cap
tipus de formació. Si del que es tracta és d’organitzar cursos,
organitzar la UIB més, no ho sé, facin-ho, però no crec que
sigui necessari, sincerament. I llavors em pareix que és un
puntet, ho dic en tot el respecte i afecte, però té un puntet de
cinisme dir que té el consens del sector i com a gran argument
del consens del sector diu el nombre de solAlicituds de
legalitzacions, això no és tenir el consens del sector, això és
que el sector intenta legalitzar-se, és un fet objectiu, és una
informació, molt bé, però això no implica l’adhesió del sector
ni l’acord amb el sector, com no ho implica que vostè em digui
i exhibeixi una acta de dia 8 de febrer del 2008 on es varen
prendre una sèrie d’acords, el principal del qual, segons he
entès, és seguir negociant i seguir parlant, la qual cosa demostra
que no hi ha un acord, sinó que l’acord és seguirem parlant,
això no significa tenir l’adhesió del sector, vostè ho pot
interpretar així, és molt lliure de fer-ho.

Bé, he d’acabar perquè tenc un minut escàs, em pareix, però
vull dir que tal com començava la meva preocupació s’inscriu
respecte a la viabilitat del projecte que vostè presenta, viabilitat
fonamentada en una sèrie de plantejaments: el decret
d’autoritzacions i tal, ha entrat o no ha entrat o entrarà avui o
demà, no ho entès molt bé, en el Consell Consultiu i llavors es
podrà aprovar i entrar en vigor, però paralAlelament s’ha de fer
un mapa escolar, aquest mapa escolar, que en part pareix que
està fet i en part pareix que no, jo no ho he arribat a aclarir,
perquè s’encomana a la universitat que faci un estudi de tota
aquesta qüestió, que jo sàpiga no ha acabat aquest estudi, al
mateix temps es requereix als ajuntaments per carta que
expliquin quines són les seves necessitats, bé, de tot això supòs
que sorgirà un estudi sobre les necessitats que hi ha. Jo no veig
fàcil, no veig viable, sincerament li dic, que dins l’execució del
pressupost del 2008 vostè aixequi 500 places d’escoletes. Si ho
fa, doncs enhorabona, jo seré el primer que li reconeixeré.

Segona i acab, Sra. Presidenta, qüestió. El temes amb els
ajuntaments, jo he suggerit una qüestió, vostè ha dit que no, ha
dit que els que han vengut fent, doncs, tendran l’ajuda de la
cooperació corresponent, però que no es podrien computar com
a places noves ni que sigui per una sola vegada, és que jo
plantejaria que fos per una sola vegada, només enguany, per
reconèixer de qualque forma la feina que han vengut fent
aquests ajuntaments, pareix just, no pareix que estigui dient que
l’any que ve no els compti, però que almenys que per un any
tenguessin aquesta ajuda de sis mil euros per plaça, pareix
lògic.

I acab amb una darrera cosa que m’ha preocupat perquè
havia sentit el remor de Mallorca, però no l’havia sentit
d’Eivissa. Alerta amb el Pla d’obres i serveis, el Pla d’obres i
serveis no és per fer escoletes, alerta amb els instruments de
cooperació municipal. I a Mallorca s’ha dit molt, és una remor,
jo no sé si és veritat, s’ha dit molt, que una part del membres
del Govern de Mallorca pretenen, a través del Pla d’obres i
serveis, vostè dirà si és veritat o no, pactar amb la conselleria
la construcció d’escoletes, això a determinats ajuntaments
suposaria una vertadera crisi i dins el mateix Consell Insular de
Mallorca suposarà una vertadera crisi, no de color polític, per
cert, sinó d’interessos de cooperació municipal de diversos

ajuntaments. Vagin en compte amb aquesta cosa perquè és
perillosíssima. Si ja ho han decidit així a Eivissa, bé, jo a
Eivissa ho conec menys, no puc parlar, per ventura, amb tanta
claredat de concepte, però a Mallorca sí perquè conec molt bé
el tema. He estat conseller del Consell de Mallorca i conec la
qüestió i alerta amb el Pla d’obres i serveis perquè tendran molt
de conflictes.

En definitiva, jo crec que el pla és interessant, conté
elements molt valuosos que no vull deixar de considerar en
aquesta sessió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab, Sra. Presidenta, ja que no ha parlat el PSOE em pot
deixar parlar un poc més a mi. 

(Rialles)

Acab, Sra. Presidenta, dient que jo veig dubtes de
realització, dubtes d’execució, no veig ben armat el pla, no el
veig ben armat, sincerament, el veig molt teòric, veig que té
grans aportacions doctrinals, si es pot dir així, però crec que no
obeeix al consens necessari amb el sector, que no està
suficientment parlat, pel que jo sé, amb els ajuntaments, perquè
una cosa és fer-los una enquesta i l’altra saber realment a què
estan disposats de veritat, què hi posaran, si de veritat hi
posaran solars, hi posaran doblers, etcètera. Per tant, el veig de
molta dificultat de desenvolupament, però en qualsevol cas
com tendrem altres ocasions, Sra. Presidenta, de tornar-nos a
trobar en aquesta comissió per, segurament, seguir el
desenvolupament d’aquest tema, doncs qued a l’expectativa i
li agraesc, naturalment, el seu interès en explicar en tant de
detall tot aquest pla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera, per contestar té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Moltes gràcies. Per suposat que a mesura es desenvolupi el
pla, quan s’aprovi, podré donar totes les dades de tots els
ajuntaments que han demanat. Per suposat que quan es publiqui
el decret de creació de xarxa pública podré donar totes les
explicacions que siguin necessàries, però jo crec que és un pla
molt ambiciós i no teòric, sinó basat en una realitat, és basa en
el model de Menorca. Menorca té totes les escoletes
regularitzades, Menorca ha apostat per les escoletes i hem
utilitzat el seu model que és un model de referència a tota
Espanya. 
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El mapa escolar està fet, el de Menorca, Eivissa i
Formentera; i el de Mallorca està al 70%. En un termini ben
curt estarà acabat i a partir d’aquí s’extrauran quin són els
criteris objectius per a la construcció. 

Respecte del que he dit de l’Ajuntament d’Eivissa només sé
que són aquests tres centres que ha dit la Sra. Marí, que ahir
m’ho varen comunicar, i no sé mitjançant quin sistema
conveniat ajuntament-consell, més l’aportació del Govern, serà
el sistema que s’utilitzarà, això serà al voltant de180 places.

Respecte de Mallorca s’arbitrarà en cas de cada municipi
l’aportació dels municipis. El consell està colAlaborant en
l’elaboració del mapa escolar. I la utilització del Pla d’obres i
serveis resulta que hi ha municipis que ja l’estan utilitzant i que
jo no comptabilitzaré, però que l’estaven utilitzant per fer
escoletes, si no record malament, l’Ajuntament de Consell, em
sembla, i el de, pot ser, Campanet, no estic ben segura, però
m’havien comentat que els havia anotat per aportar, per dur els
doblers del Pla d’obres i serveis apostaven per l’educació i
preferien en lloc de fer, tal vegada, una carretera o un parc, una
escoleta, vull dir que tampoc no és tant descabellat. De totes
maneres el primer any sempre és el més difícil, jo no he parlat
de 600 places enguany, jo no, jo no, en absolut, jo he parlat de
sis mil euros per plaça creada, però de 600 places no n’he
parlat, pensi que tota Palma demana 600 places en quatre anys,
vull dir, no he parlat d’això.

Miri, respecte de la titulació, aquests professionals que
estan en els centres sense titulació, jo crec que amb un mòdul
en què es reconeix la seva pràctica i poder tenir una idoneïtat
professional, si es demana idoneïtat professional a qualsevol,
al senyor que està a les obres amb la serra elèctrica,  vull dir,
avui en dia per a qualsevol qualificació professional es
necessita, imagini per tenir cura d’un nin, malgrat sigui una
qüestió assistencial com vostè diu, i que siguin coses molt
simples. Serem més exigents, vull dir, s’ha de tenir qualitat i
s’ha de tenir responsabilitat, vull dir, donam un termini per
autoritzar-se, perquè facin millora, perquè vagin acreditant les
condicions, i jo crec es podran tenir i garantir. Hi havia una
situació d’alAlegalitat i jo crec, i jo ho sent molt ho he dir, jo
crec que no hi havia un registre d’escoletes, no hi havia un
registre d’escoletes a la conselleria, hi havia un registre, que era
aquest, on no es contestaven moltes solAlicituds, per això
caducaven, no, no hi havia interès, la veritat perquè hi hagués
una regulació.

De totes maneres, moltes gràcies i qued a la seva disposició
per explicar, quan considerin oportú, fins i tot voluntàriament,
tot el que falta de desenvolupament del Pla de primera infància.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera, per la seva exposició. 

II.1) Pregunta RGE núm. 2805/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació del servei d'arxius, museus i
biblioteques.

II.2) Pregunta RGE núm. 2806/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió dels museus, biblioteques i arxius.

II.3) Pregunta RGE núm. 2807/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retorn del patrimoni arqueològic que
actualment es troba fora de les Illes Balears.

II.4) Pregunta RGE núm. 2808/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a paper dels ajuntaments en relació amb
el pla estratègic d'actuacions.

II.5) Pregunta RGE núm. 128/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferència de la gestió d'arxius,
museus i biblioteques.

Procediria, ara, el segon punt que seria el debat de les
preguntes RGE núm. 2805,2806,2807 i 2808/07 i 128/08, però
el Sr. Gornés, que les havia formulat, les ha retirades. Per tant,
només quedaria agrair a la consellera la seva presència, el
mateix que els seus acompanyants.

No havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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