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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Sí, Margarita Mercadal substitueix Maria Torres.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, Antoni Garcías substitueix Miquel Àngel Coll.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6806/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una
comissió per establir criteris per a l'oferta de formació
professional a les Illes Balears.

Per tant, passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 6806/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d’una
comissió per establir criteris per a l’oferta de formació
professional a les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei intervé, per part del
Grup Parlamentari Mixt, l’Hble. Diputada Sra. Marí, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, molt
bona tarda a tothom. L’educació és i ha de ser una prioritat del
Govern de les Illes Balears, la formació que donam als nostres
joves i la que siguem capaços de donar al conjunt dels ciutadans
a través de la formació al llarg de la seva vida revertirà en la
millora de les capacitats d’aquesta societat. Els beneficis de
l’educació però no es poden comprovar de manera immediata,
sinó que es necessita un temps perquè aquests es facin evidents;
però és obvi, i així ho expressen caramulls de dades
estadístiques, que els països que presten més atenció al seu
sistema educatiu són també els que participen d’un progrés
general més considerable.

Entre nosaltres la formació professional durant dècades ha
estat la ventafocs del sistema educatiu i en això s’estava molt
equivocat. Crec que, per sort, som en camí d’anar rectificant i
que la percepció de la majoria de la gent i de la majoria dels
nostres governants ja no és aquesta. Un país que vulgui tenir un
sistema educatiu sòlid i eficient ha de tenir molt en compte la
formació professional.

Així mateix, i també des d’una perspectiva estrictament
econòmica, la formació professional constitueix també una eina
que l’economia productiva té a les seves mans, per tal de
mantenir una qualitat acceptable i per tal de millorar també els
seus rendiments. Una bona formació professional contribueix
també a millorar la qualitat dels serveis que les empreses
ofereixen al mercat, hi ha d’haver, per tant, un contacte directe

entre el sistema educatiu i les empreses, per tal d’optimitzar els
estudis de formació professional i convertir-los en una eina
eficient de millora del sector econòmic.

Existeix, no hi ha dubte, una clara necessitat de racionalitzar
i de potenciar l’oferta dels estudis de formació professional a les
Illes Balears. D’una banda, com dèiem ara mateix, els hem de
racionalitzar per adaptar-los a les necessitats realment existents
al mercat i per ajustar-los-hi de la manera més eficient possible;
de l’altra, s’ha de potenciar l’oferta perquè cobreixi totes les
necessitats que realment existeixen actualment a les nostres
Illes. Efectivament, consideram que no sempre l’oferta de
formació professional es troba distribuïda de la manera més
adequada a les Illes, ni tan sols de vegades dins cadascuna de les
illes, es tracta, per tant, de distribuir aquesta oferta de cara al
futur de la millor manera possible i de la manera més eficient
per als propòsits que ja hem expressat anteriorment.

Per exemple, dels 50 centres, més o menys, que hi ha que
ofereixen estudis de formació professional, 25 centres, és a dir,
un 50%, ofereixen el mateix cicle formatiu de grau mitjà, és a
dir, el de gestió administrativa. En canvi, altres cicles que
possiblement donarien sortida a altres sectors, com podrien ser
el d’hostaleria i turisme, trobam que segons quins cicles només
es troben impartits en un dels centres de les Illes Balears i, a
més, situat a una de les illes del conjunt de les Illes Balears. Per
tant, són aquest tipus d’exemples els que han dut a aquesta
diputada a presentar aquesta proposició no de llei.

Entenem, per tant, que una comissió o bé la utilització d’una
comissió que estableixi els criteris per a l’oferta de formació
professional podrien ser molt útils a l’hora de dissenyar aquests
estudis i d’afrontar-ne les necessitats. Però no basta, des del
meu punt de vista, que se n’ocupin des de la Conselleria
d’Educació, sinó que és necessari implicar-hi, a més del sector
educatiu, també els agents socials i els sectors empresarials de
les Illes Balears.

També és necessari que es tenguin en compte les
particularitats, la idiosincràsia de cadascuna de les illes;
d’aquesta manera, la comissió podria constituir una eina
adequada per donar sortida a una planificació cada vegada més
acurada i més eficient dels estudis de formació professional. Per
la qual cosa proposam d’instar el Govern de les Illes Balears
perquè es creï aquesta comissió en el si de la Conselleria
d’Educació i Cultura, per establir aquests criteris per a l’oferta
de formació professional en els quals participin, a més del sector
educatiu, agents socials i sectors empresarials de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions i per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, per compartir amb
la ponent, la Sra. Marí, la importància de la formació
professional i el repte que representa per al futur del país, tant
en un sentit de formació professional reglada, en el sentit
acadèmic, com la formació professional de caràcter
ocupacional, cap a una formació permanent. És imprescindible,
certament, afrontar-la amb encert; és clau per al futur del país i
ella ha posat una sèrie d’exemples que podrien apuntar a
millores raonables tant en la ubicació com en el disseny que
puguin tenir per a realment garantir l’educació entre oferta
educativa i oferta de treballs.

Hem vist també, de vegades, que és difícil, per les mateixes
demandes que se solen concentrar en unes determinades
branques, record, per exemple, fins i tot els esforços que es
varen fer perquè a Inca no desaparegués una branca del calçat,
però tanmateix no hi havia ja ningú interessat a cursar els
estudis, sinó que n’hi havia sí d’administratiu, n’hi havia
d’altres cicles; això no obstant, probablement amb un esforç de
conscienciació que indueixi a un millor repartiment,
probablement podríem aconseguir més èxits, tal i com planteja
la ponent.

Una cosa de totes maneres que no acabam de veure’n l’abast
és aquesta comissió que es planteja, que creim que ha de ser
positiva, que uneixi tant les autoritats acadèmiques com els
agents socials i econòmics, perquè és entre tots que s’ha de fer
aquesta reflexió, és que en bona mesura va ser aquesta mateixa
inquietud la que va promoure a l’any 2000, amb un acord entre
la Conselleria de Treball i la Conselleria d’Educació, en aquells
moments eren Eberhard Grosske i Damià Pons, de constituir
precisament el Consell de la Formació Professional de les Illes
Balears, que de qualque manera té aquesta idea d’ajuntar no ja
l’educatiu sinó també treball i benestar, i hi ha els sindicats, hi
ha els òrgans econòmics i empresarials implicats, per intentar
precisar més, encertar en l’oferta que es fa i en totes les
decisions que es prenen en formació professional.

De totes maneres, si de la reflexió de tots aquests anys en
què s’ha anat reunint i que s’ha mantengut fins ahir mateix
l’actuació d’aquest Consell, es detecta que realment val la pena
que hi hagi una reflexió addicional en el si de la Conselleria
d’Educació i no tan interdepartamental, és una qüestió que si ha
de precisar o si ha de suposar una millora dins la reflexió i de
les propostes que es facin en formació ocupacional, per
descomptat que nosaltres hi estarem d’acord i l’important és que
tothom hi hagi reflexionat, que tots els actors i tots els
interessats en aquesta tasca facem feina plegats i es dugui a
terme amb el màxim encert i garanties d’èxit.

Per tant, en principi compartim plenament la filosofia i els
arguments que s’hi apunten, votarem aquesta proposició no de
llei, senzillament apuntant si aquesta comissió ha de ser la part
d’educació del Consell de la Formació Professional de les Illes
Balears, però això jo crec que també podrà quedar dins la
reflexió orgànica de la pròpia conselleria, quan es constitueixi
aquesta comissió. Perquè creim que sí que és bo que, més enllà
de la reflexió de la Conselleria d’Educació, també hi hagi la de
Treball, la d’Ocupació, implicada en aquesta reflexió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començo dient que li
donarem suport a aquesta proposició que presenta la Sra. Marí,
però li farem un parell de suggeriments, que si vostè hi està
d’acord, Sra. Marí, potser es podrien incloure com a esmenes
d’addició, les quals tenen molt a veure amb els arguments que
ha dit el Sr. Alorda fa un moment.

Abans d’això, però, li vull dir, Sra. Marí, que m’agrada molt
que en aquesta cambra es tracti el tema de la formació
professional i a més amb dues proposicions que aborden dos
dels seus aspectes bàsics, per al seu desenvolupament, vull dir
el finançament, que en parlarem, dels estudis, que en parlarem
a la proposició següent, però també l’ajust a les necessitats de
cada moment i circumstància.

Nosaltres creiem que així com la formació secundària ha de
proporcionar una base homogènia de coneixements que després
els alAlots i les alAlotes els aplicaran a cada àmbit i a cada nivell
educatiu el qual assoleixin, la formació professional,
precisament, s’ha de caracteritzar per la seva versatilitat, o sigui,
per la seva capacitat d’adaptar-se a les necessitats que hauran de
convertir aquests coneixements i aquestes destreses que
adquireixin precisament en serveis.

Naturalment, l’altre aspecte bàsic que deia és el
finançament, però com que el tocarem a continuació jo no m’hi
aturaré. Tampoc no m’aturaré a parlar de la importància de la
formació professional en una societat de serveis que, a més a
més, pateix greus problemes d’absentisme i abandó prematur a
secundària, ja que imagino que tots compartim la idea que
precisament nosaltres, més que ningú, la nostra comunitat, hem
de presentar la formació professional com a un camí de
formació especialment atractiu dirigit a aconseguir feina
qualificada. Crec que, ja ho hem dit en diverses ocasions, però
el sistema educatiu ha de ser un seguit de portes obertes perquè
tothom que a qualque moment se’n surti hi pugui tornar entrar,
i la formació professional ofereix aquest horitzó de feina
qualificada que a mi em sembla especialment important.

Dit això, i per no allargar-me, els meus suggeriments tenen
a veure, precisament, amb la inserció d’aquesta comissió, on
s’inserirà aquesta comissió, i el Sr. Alorda ja ha apuntat una
mica els arguments de la meva proposta. Com saben, com ha dit
ell mateix, fa un temps es va crear el Consell de Formació
Professional, que ve treballant de forma continuada, que és
precisament un òrgan de participació que té entre els seus
objectius, jo només en destacaré tres: proposar estudis de
detecció de necessitats i d’adequació de les demandes de
qualificació; impulsar la coordinació entre els diferents
organismes públics i privats que intervenen en la formació
professional, i impulsar la coordinació dels diferents públics i
privats que intervenen en la formació professional i coordinar
les seves activitats i programes. O sigui que em sembla que de
qualque manera la responsabilitat d’aquest ajust de la formació
professional seria del Consell de la Formació Professional de les
Illes Balears.
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Per tant, el meu suggeriment, aniria, i si a vostè li sembla ho
podríem fer com una esmena d’addició, és canviar un paràgraf
que diu: “Instar el Govern de les Illes Balears a crear una
comissió -i vostè diu: en el si de la Conselleria d’Educació i
Cultura, i jo li proposo: en el si del Consell de Formació
Professional.

I després, vostè ha fet èmfasi, i en els arguments de la seva
proposició es veu clarament que hi ha un interès precisament en
evitar les duplicitats i les llacunes que es produeixen en els
diferents àmbits territorials, hi podríem afegir, tal vegada, al
final un altre petit paràgraf, que digués, després “els sectors
empresarials de les Illes Balears”, o sigui que exactament la
seva mateixa proposició: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a crear una comissió, en el si del Consell de Formació
Professional, per establir els criteris per a l’oferta de formació
professional...”, etcètera, i amb un darrer afegitó que digui:
“Aquesta comissió treballarà de manera descentralitzada i
tendrà en compte les particularitats de cadascuna de les illes.”
Amb la qual cosa li donam aquest encàrrec precís de què el que
ens interessa, a part de tots aquests objectius que ja té el Consell
de Formació Professional, és que treballi precisament per evitar
les duplicitats i els buits que es produeixen a les diferents illes.

Aquesta seria la nostra proposta, però que a nosaltres ens
sembla que tal vegada ve a completar alguns aspectes que
quedaven una miqueta menys clars, però si no són acceptats
igualment li donarem suport perquè ens sembla una proposició
no de llei molt interessant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Realment sí que és una satisfacció
poder venir a aquest Parlament, a una comissió parlamentària
com aquesta, amb qüestions que realment sí que són importants
per als ciutadans de les Illes Balears i que també requereixen del
màxim consens possible, com el que avui estam predisposats a
donar també i a facilitar el Grup Popular a una temàtica, com és
el tema de la formació professional que, com ja s’ha dit en altres
intervencions, té especial importància, donada la realitat que
tenim quant a estudis intermedis de la nostra comunitat
autònoma; la manca de presència de la nostra joventut en alguns
casos també, l’abandonament en molts casos dels estudis i
també la necessitat de flexibilitzar-los suficientment perquè la
retornada sigui fàcil i en tot cas sempre complementi una
formació que vagi abocada i estigui directament relacionada
amb l’activitat laboral, que és possible desenvolupar a les
nostres illes i que, per tant, requereix la màxima atenció.

També veiem important que, quan parlem de formació
professional, i tenc al meu costat l’ex-conseller de Treball, un
d’ells, com diu ell mateix, que sempre s’ha vist d’una manera
conjunta la necessitat que la formació professional reglada i la
formació professional laboral també tenguin un plantejament
conjunt a l’hora d’anar a cercar informació a les fonts
empresarials; és a dir que quan parlam de formar una comissió
on hi participin tant els sectors professionals, com també els
agents socials i els sectors empresarials, entenem que és una
manera d’identificar com correspon aquelles necessitats que hi
ha a les nostres illes, per tal que els estudis estiguin directament
relacionats amb això.

Això que sí que succeïa de manera habitual i diríem comú a
l’àmbit laboral, també és important que s’introdueixi a l’àmbit
reglat. En tot cas, això és el que crec que justifica també aquesta
comissió, que requereix, entre d’altres, crec, la presència de la
Conselleria de Treball, i és una qüestió que afegiríem, si ho veu
bé la portaveu d’Eivissa pel Canvi.

I també apuntam una altra qüestió que entenem fonamental
i és que entenem que hi ha dos compromisos que avui per avui
no s’han dut a terme i que també poden complementar aquesta
acció; la Conselleria de Treball es va comprometre a presentar
el Llibre verd de la formació professional laboral, avui per avui
encara no l’hem vist per cap costat, esperam que en breu temps,
després d’un any i mig, hagi donat temps de dur-lo a terme. I
per l’altra banda, tenim consciència de l’existència del Consell
Balear de Formació Professional, no sabem quin paper jugaria
aquesta comissió, si dins aquest Consell Balear de Formació
Professional ja existent, on ja hi ha representada la Conselleria
de Treball, o bé es tractaria d’una comissió paralAlela. En tot
cas, nosaltres el que pensam que seria oportú seria que estigués
dins aquesta comissió en què ja hi ha representats tots aquests
agents i aquests sectors ja esmentats anteriorment.

I per últim, també dir que hi ha un altre compromís que avui
per avui també està pendent, en tot cas és també l’Observatori
de Formació Professional que s’havia de crear en aquesta
legislatura i que emana també d’un interès de la legislatura
anterior, que avui per avui tampoc no n’hem sabut gaire cosa, i
també potser, tal vegada està en marxa i no n’hem tengut
constància, però en tot cas també pensam que pot complementar
l’activitat d’aquesta comissió.

I també una darrera qüestió, si em permeten, és la necessitat
de tenir aquest mapa d’implantació de nous cicles formatius,
que estigui relacionat, també ja dic, com deia abans, amb
aquesta realitat empresarial, amb aquestes necessitats de
formació existents que, sense cap dubte, poden ser una tasca
fonamental, perquè les nostres illes puguin tenir un sector
professional més qualificat; que puguin tenir relació amb el
sector de la formació de manera més ampla, més flexible, fins
i tot amb tot el que fa referència a la convalidació, a la
certificació de formació professional ja establerta dins les
pròpies empreses tengui una certa agilitat i pugui ser
reconeguda, perquè aquesta relació entre l’àmbit reglat i l’àmbit
professional cada dia sigui més ample, i per tant també perquè
això funcioni amb certa agilitat.
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Si el nostre vot ha de contribuir que hi hagi aquest consens,
ens agradaria que no només fos aquí en el Parlament, sinó que
també aquest consens es donàs en el futur en totes i cadascuna
de les accions que es duguin a terme, amb la voluntat que això
funcioni com pertoca i com una qüestió d’Estat, que realment jo
crec que ho és.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Vol fer ús de la paraula Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair les
aportacions de la portaveu del Grup Socialista, en veritat que
són aportacions que ajuden a especificar la ubicació d’aquesta
comissió. Pensam que el lloc adequat és, si es pot especificar i
com a tal s’especifica, el Consell de Formació Professional de
les Illes Balears.

També entenem que està bé que s’especifiqui que s’han de
respectar les necessitats de cadascuna de les illes; tot sovint
tenim tendència a oblidar que som illes i que per tant aquest
espai geogràfic de vegades és una mica complicat de gestionar.

Per tant, sí que s’acceptarien les dues esmenes.

I també s’acceptaria l’esmena del portaveu del Grup
Popular, allà on demana que també formi part d’aquesta
comissió, a més del sector educatiu, o la conselleria educativa,
que també d’alguna manera hi treballa i s’hi implica, la
Conselleria de Treball. Entenem que es pot recollir perquè, de
veritat, qualsevol país que vulgui prosperar i que vulgui -diríem-
tirar endavant, òbviament ha de tenir cura de la formació
professional, ha de dignificar aquests estudis i òbviament,
encoratjar tot el sector de la joventut i també de totes aquelles
persones que al llarg de la seva vida necessiten anar millorant
i que, cada vegada més, estan sotmeses a una mobilitat dins el
món del treball i que s’acostumin a veure en la formació
professional una sortida útil, seriosa i digna. 

Per tant, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Puc entendre que tots els portaveus estan
d’acord a incloure les esmenes que s’han presentat? Demanaria
també que fossin tan amables de passar per escrit aquestes
esmenes d’addició per tal que els serveis de la Cambra les
puguin recollir. Molt bé. 

Per tant, podríem donar aquesta proposició no de llei
aprovada per assentiment. Queda aprovada per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6807/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a dotació de beques
per a persones que cursin estudis de formació professional
i que visquin en zones on no es puguin cursar estudis de
formació professional.

Tot seguit passam al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
6807/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt i que és
relativa a dotació de beques per a persones que cursen estudis de
formació professional i que visquin en zones en què no es
puguin cursar aquest estudis. 

Per defensar la proposició té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
formació de les persones, la formació dels ciutadans, no només
constitueix una eina de cada persona individual, sinó que també
és un dret i des d’una perspectiva moral també constitueix un
deure. Per tant, tothom ha de sentir la necessitat d’accedir a la
formació, però també ha de comptar amb la possibilitat de fer-
ho en les millors condicions possibles. Allò que no ens podem
permetre a aquesta alçada del segle XXI és que hi hagi persones
que no puguin accedir a uns coneixements, a una formació
reglada, per falta de possibilitats econòmiques. Tothom s’ha de
poder formar si així ho desitja independentment de la seva
capacitat de despesa econòmica.

Com ja hem apuntat just fa un moment, els estudis de
formació professional tenen una importància cabdal dins la
nostra oferta educativa i són claus per al futur de les Illes
Balears. Els estudis de formació professional emperò, quant a
la seva distribució, tenen unes característiques una mica
especials. Hi ha ofertes d’FP que resulten considerablement
reduïdes, que s’ofereixen a molt poc centres i que per la seva
especialització només es troben a determinades àrees de la
nostra geografia. Així mateix, hem de tenir en compte que la
nostra geografia pluriinsular no facilita a vegades els
desplaçaments. Entre nosaltres, no poder estudiar en una àrea
acostada al nostre domicili resulta molt més costós que no si
això mateix ocorre al continent. Això provoca dificultats i a
vegades per cursar determinats estudis de formació professional,
no només s’ha de canviar de municipi -l’exemple el podríem
posar en el municipi de Sant Joan d’Eivissa, que és el municipi
més gran en extensió, però l’únic municipi de l’illa que no té ni
una sola oferta de formació professional-, sinó que fins i tot s’ha
de canviar a vegades d’illa, com ocorre també amb una certa
freqüència per exemple a Formentera en què els alumnes de
formació professional s’han de desplaçar a l’illa d’Eivissa per
poder seguir els seus estudis, però també ocorre d’Eivissa
respecte de Mallorca.

Això, evidentment, té uns costs i, com hem apuntat abans,
les institucions han de vetllar perquè totes les persones puguin
tenir accés a l’oferta formativa independentment del seu lloc de
residència i això, òbviament ho han de facilitar les institucions,
ho hem de facilitar des del Parlament i ha de ser per tant una
prioritat per al Govern de les Illes Balears. 
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Per aquest motiu consideram que el Govern ha de crear una
convocatòria de beques adreçada a persones que vulguin cursar
estudis de formació professional, però que no comptin amb
l’oferta formativa que volen cursar a centres acostats als llocs de
residència. Es tractaria, per tant, que la formació no suposàs una
càrrega econòmica per a aquells estudiants de formació
professional que s’hagin de desplaçar lluny dels seus domicilis.
Les beques naturalment anirien destinades a compensar aquests
costos de desplaçament.

 Per la qual cosa proposam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes Balears a crear una
convocatòria de beques adreçada a persones que vulguin cursar
estudis de formació professional, l’oferta formativa dels quals
estigui a centres que es trobin lluny de la seva zona de
residència habitual per tal de compensar els costos de
desplaçament. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull anunciar
d’entrada el nostre suport a aquesta proposició no de llei. Creim
que és important, com s’ha emfatitzat, el fet de donar suport a
la formació professional i que no havent-hi determinats estudis
a prop d’allà on els vulgui cursar l’estudiant és evident que s’ha
de fer un esforç perquè això no li representi cap càrrega. 

Tanmateix, sí que vull aportar un altre element. Per part del
nostre grup sempre hem insistit que especialment tot el que són
els costos de la interinsularitat i més, o igualment el de la
insularitat respecte del continent respecte d’aquells estudis que
es facin o se celebrin fora de les Illes Balears o aquells que es
facin a Mallorca o en casos més excepcionals a Menorca o a
Eivissa i que no es produeixin a totes les illes, hi ha una
responsabilitat bàsica de l’Estat a finançar aquests tipus de
costos a través d’assumir els costos de la insularitat i a través
del mecanisme general de compensació pel sistema de beques.
Creim que això ho hem de reivindicar i que hem de procurar no
haver de resoldre les mancances del sistema a través de recursos
dels illencs perquè evidentment provocam un major recàrrec
fiscal damunt els nostres ciutadans. 

Dit això, la importància d’aquest dret dels ciutadans, allò
que ens hi jugam i no fer pagar als ciutadans un mal
funcionament de l’Estat, doncs ens anima a aprovar i a donar
suport a aquesta convocatòria d’ajuts específics del Govern de
les Illes Balears. 

Això no obstant, insistesc, per part nostra la veritable
batalla, com a mínim quan són trasllats entre illes, però també
en general perquè són les convocatòries que hi ha en aquests
moments a nivell de tot l’Estat, haurien de ser uns costos que
amb independència de qui faci la convocatòria els hauria
d’assumir l’Estat. En aquest moment hi ha les convocatòries del
Ministeri d’Educació, unes convocatòries que són insuficients
probablement per estimular o per compensar els costos que du
afegit el desplaçament a un centre docent diferent del domicili
habitual de l’estudiant que ronda entre 200 i gairebé 1.000 euros
anuals els de desplaçament i en canvi els de residència doncs
encara molt més menors, per allò que representen els costos,
entre 2.500 i 3.000 euros anuals.

Això no és suficient, aquí hem de reivindicar que quan
l’Estat no pot garantir o quan el sistema de determinats estudis
no es pot donar arreu, doncs hi ha d’haver aquest sistema de
compensació, si no, els doblers que es dediquen a aquesta
finalitat s’han de transferir, però en tot cas hem de procurar no
haver de suportar dues vegades el mateix cost.

Dit això, com que encara que sigui transitòriament o encara
que sigui per mostrar el nostre major compromís en l’educació
gratuïta i de qualitat dins les Illes Balears hem de donar suport
a aquesta convocatòria que crec que seria un punt que es podria
anotar el Govern de les Illes Balears si mostrés aquesta
sensibilitat amb aquesta convocatòria. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyors
diputats i senyores diputades, bé, coincidim amb tots els
portaveus que ens han precedit en l’ús de la paraula que els
estudis de formació professional tenen actualment una
importància que no tenien, una importància cabdal atès que
aquest ensenyament té com a missió preparar l’alumnat per
exercir un treball en un camp professional, però també per
facilitar l’adaptació dels treballadors a les modificacions
laborals que es poden produir al llarg de la seva vida
professional igual que qualsevol tasca intelAlectual i
d’aprenentatge ha de contribuir al desenvolupament
professional i exercir el dret de tota persona a l’aprenentatge
permanent.

D’això són conscients les administracions que posen de la
seva part tot el que poden per ajudar els nostres ciutadans i
ciutadanes a complir amb les seves metes de desenvolupament
personal, però, què passa a les nostres illes? Com ja hem
comentat moltes vegades, la conformació del nostre territori fa
que s’afegeixin dificultats que no existeixen a altres bandes,
dificultats que haurien de ser assumides sobretot pel Govern de
la comunitat autònoma que hauria de garantir la igualtat
d’oportunitats per a tots els seus ciutadans i ciutadanes. Per
això, qualsevol avanç en aquest sentit ens sembla adequat, però
és que a més la formació professional té una dificultat afegida
resultant de la seva pròpia definició i que és la multitud de
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branques professionals existents que fa que sigui impossible
poder impartir-les a tots els instituts. 

La proposició no de llei proposa la dotació d’unes beques
per a aquelles persones que cursen estudis de formació
professional i que viuen a llocs on no es poden cursar i
presumim que han de ser tant per als desplaçaments com també
podrien ser per a la residència fora del domicili familiar com
passa a vegades. Actualment, a les quatre illes hi ha centres on
s’imparteixen estudis de formació professional, el problema és
que a vegades l’oferta -com s’ha dit- de titulacions és limitada
a les necessitats formatives dels alumnes i de les alumnes. 

Hi ha altres problemes també. Segons l’Anuari d’educació
de les Illes Balears del 2007, les Illes Balears tenen la taxa
d’estudiants universitaris i d’educació post obligatòria més
baixa de l’Estat i resulta un fet significatiu que el creixement
demogràfic a les Illes a la darrera dècada no s’ha traduït en un
increment del nombre d’estudiants universitaris o un salt
qualitatiu en el nombre d’alumnes matriculats a la formació
professional. Concloïa l’estudi que aquestes dades han de fer
reflexionar sobre la manca d’atractiu de l’educació entre els
joves de la nostra societat. Això no és a causa de les dificultats
de desplaçament, això és el resultat de causes més profundes de
conformació social i de valoració de l’educació des del món
familiar a l’empresarial, com si no s’explica que perillessin a
Calvià cicles importants de formació professional per manca de
matriculacions o d’especialitats com la fusta i la pell també
tenguessin problemes a Manacor o a Inca? L’accés fàcil fins ara
a un món laboral que no exigeix qualificació ha estat una de les
explicacions que s’han donat, però malgrat ser conscients
d’aquesta problemàtica estructural a la nostra comunitat,
l’obligació de l’administració és facilitar la tasca educativa,
palAliar -tal com he dit abans- les desigualtats i, aquesta del
desplaçament, n’és una.

Existeixen ja diverses ajudes per suplir aquestes deficiències
-com també s’ha dit per part del BLOC- que van des de la
convocatòria del Ministeri d’Educació fins a aquelles que fan
altres administracions més properes al ciutadà. En el cas de
Menorca, que és el que conec més, l’any 2007 hi havia 838
matriculats entre els cicles formatius de grau mitjà, els de grau
superior i els programes de garantia social i els cicles artístics,
també el consell insular subvenciona aquells alumnes que es
queden fora de la convocatòria del MEC per a desplaçaments
amb ajuts de 1.100 euros fins a arribar a 66.000 en total i que
van adreçats per tant  a l’alumnat que vol cursar estudis tant de
formació professional com d’educació universitària així com
aquells ensenyaments no reglats que s’imparteixen fora de la
nostra illa. Per altra banda, des de la Conselleria de Mobilitat
del mateix consell també s’han establert ajuts per a aquells
estudiants que cursen estudis a centres fora del seu poble, com
és la targeta de transport que fa que únicament es pagui un 30%
del preu de bitllet i, quan els horaris del transport públic són
incompatibles amb els horaris dels cursos també se subvenciona
a través de les AMPA que posen transport discrecional de
manera que a cada un dels alumnes els surti pel mateix preu que
el transport públic subvencionat.

Atès tot això, estam d’acord amb l’objectiu de palAliar els
efectes de la insularitat i que per part del Govern es pugui dotar
de més ajuts per facilitar els desplaçament d’aquest alumnat
encara que som conscients que, des que es va presentar la
proposició no de llei a ara, ja ha començar el curs i és difícil que
es posi en marxa una iniciativa com aquesta. Per la qual cosa
demanam a la diputada proposant que es pugui introduir un nou
punt, o modificar l’anterior, per poder aquest curs ja, estudiar
aquesta problemàtica. Jo proposava a través d’una comissió en
què ja s’estudien les ajudes del MEC, però trob molt interessant
la proposta que s’ha fet anteriorment del Consell de la formació
professional i hauria de ser aquest també l’organisme que
pogués estudiar juntament amb l’oferta formativa, també les
necessitats de transport existents de desplaçament, perquè
actualment tampoc no ho coneixem, per tal d’obrir després amb
posterioritat una convocatòria de beques. Pensam que primer
hem de saber on som i quines necessitats tenim. 

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En nom del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una segona qüestió que fa
referència a formació professional, la que tractam ara mateix, i
que també els vull avançar que tendrà el suport del Partit
Popular en aquest cas per fer possible que existeixin unes
beques que, en tot cas sempre es parla de la igualtat
d’oportunitats, en aquest cas facin possible les oportunitats per
a la igualtat, no?, en un àmbit que entenem que és prioritari, que
és estratègic, que és important.

La LOE reconeix un cert nivell que no arriba a ser
universitari a la formació professional parlant de formació post
obligatòria i si bé nosaltres avui per avui entenem que això que
parlam ara, aquestes beques per fer possible aquests trasllats cap
a una formació universitària, ho entendríem com el més lògic i
ja es dóna de manera àmplia amb més o menys èxit, però es
dóna, és necessari que donem aquest segon pas perquè la
formació professional pugui estar dotada d’aquestes mateixes
oportunitats. 

És així també especialment  en aquells casos on no hi ha una
representativitat d’uns certs estudis certament especialitzats a
tot arreu del nostre mapa de les Illes Balears. Així, podem trobar
com la formació específica al sector de l’aeronàutica es dóna a
l’Institut de Son Pacs o altre formació com l’àmbit audiovisual
al Juníper Serra sense que aquests mòduls que són cars, que són
difícils d’organitzar, que requereixen d’un esforç important per
part de l’administració i que no sempre tenen un volum
important d’usuaris, si s’establissin a més indrets de la nostra
comunitat autònoma, idò serien possibles i sostenibles, no? 
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En aquest cas entenem que aquestes beques que vénen a ser
ajudes o pràcticament indemnitzacions per transport, per
mobilitat han de fer possible l’accés per un costat a aquests
mòduls, a aquesta formació, però també una manera de
rendibilitzar aquests estudis especialitzats de manera que sigui
possible també tenir una certa massa crítica de persones
disponibles per formar-les a un àmbit específic que faci possible
la màxima diversificació d’aquests estudis i per altra banda, que
faci possible la màxima representativitat dins el mapa de
necessitats que puguem tenir, fruit també de la proposta anterior
de la comissió.

Per altra banda, he de dir que en definitiva parlam d’igualtat
d’oportunitats entre illes, ho apuntava la mateixa portaveu
d’Eivissa pel Canvi, del Grup Mixt, és necessari establir aquest
equilibri entre les illes, que la gent d’Eivissa, de Menorca, de
Formentera tengui les mateixes oportunitats que la gent de
Mallorca en molts dels casos, que el tipus de transport és
diferent i en tot cas que aquestes ajudes, que també estan
reconegudes a l’àmbit de la formació professional, professional,
fins i tot amb indemnitzacions per a la qüestió de fills, idò
s’estenguin també a la formació professional reglada. 

En tot cas, com dèiem abans, aquesta proposta compta amb
el suport del Partit Popular i esperam que es desenvolupi amb
la màxima satisfacció per part de tots els usuaris.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. De veritat, vull agrair el suport
de tots els portaveus, dir-li al Sr. Alorda que estam d’acord que
tant de bo es pogués solucionar d’una manera definitiva el
problema de la insularitat amb l’Estat, que seria una alegria,
però que mentrestant, òbviament, haurem d’anar presentant
iniciatives com aquesta perquè al cap i a la fi allò que sí hem de
fer possible és que ningú que vulgui formar-se, que vulgui
millorar la seva qualificació no es quedi sense fer-ho a causa de
problemes econòmics. Per tant, en això, compartim el mateix
esperit de la idea.

Quant a la portaveu del PSOE, estam d’acord i sabem que hi
ha tota una sèrie d’ajudes econòmiques que vénen del ministeri,
sabem que també hi ha ajudes econòmiques per als joves que es
desplacen d’una illa a una altra per fer estudis diferents dels que
hi ha a la pròpia illa, però aquesta proposició no de llei també
venia amb l’esperit, a vegades dins l’illa mateixa, el fet que el
mapa de la formació professional és difícil a vegades, no hi ha
un accés fàcil als estudis o als cicles formatius d’altres llocs de
l’illa o d’altres indrets de l’illa, per tant, és fer extensiu aquests
ajuts econòmic dins una mateixa illa, posant l’exemple
d’Eivissa, que és el que més conec, torn repetir el mateix: el
municipi de Sant Joan no és que tengui una oferta deficient en
estudis de formació professional, és que no en té cap ni una. O
per exemple tot l’alumnat del segon municipi més gran de l’illa
d’Eivissa només té un cicle formatiu.

Per tant qualsevol persona que es vulgui formar en aquests
cursos s’ha de desplaçar. I què passa?; clar, que a Eivissa no sé
si tendrem ferrocarril algun dia o tendrem tramvia, però ara per
ara el transport està una mica malament. També és un dels
problemes que aquesta cambra algun dia també haurà de fer
feina per arreglar i per corregir, però en principi sí que s’agraeix
l’aportació i s’accepta l’esmena que ha fet la portaveu del Grup
Socialista. 

I gràcies, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Puc entendre que tots els portaveus
accepten l’esmena presentada pel Grup Socialista? Si..., ho
voldrà fer arribar a la Mesa perquè se’n pugui prendre nota?

I puc entendre també que aquesta proposició es dóna per
aprovada per assentiment. 

Moltes gràcies a tots els diputats i les diputades i, no havent-
hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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