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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
benvinguts a aquesta comissió d’Educació i Cultura d’aquest
període de sessions. Si em permeten m’agradaria donar la
benvinguda a aquesta comissió a dos diputats: al Sr. Flaquer,
que no era d’aquesta comissió, benvingut, i especialment al Sr.
Munar que serà el portaveu del Grup Parlamentari Popular, per
tant, benvingut.

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Sra. Presidenta. Josep Melià substitueix Esperança Marí
a la primera proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Més substitucions? No hi ha més substitucions.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
9469/09 i RGE núm. 10771/09.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9469/09, del Grup
Parlamentari Mixt, sobre mesures contra el
ciberassetjament escolar (cyberbullying).

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 9469/09,
sobre mesures contra el ciberassetjament escolar, intervé per
part del Grup Parlamentari Mixt l’Hble. Sra. Marí, o el Sr.
Melià? Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, el primer que he de fer és demanar disculpes perquè
aquesta proposició no de llei ja havia estat presentada amb
anterioritat i va decaure per motius familiars, un funeral, no vaig
poder assistir al seu debat i a la seva defensa i per tant, va
decaure. Per tant, deman disculpes als diputats per aquesta
circumstància.

En segon terme, també volia manifestar que Unió
Mallorquina és conscient que és un tema, aquest que ens ocupa,
ja tractat a aquest parlament en aquesta legislatura perquè sabem
de l’elaboració per part de la Comissió de Drets Humans del
Parlament d’un informe molt interessant, ple de propostes que
en gran mesura afecten el tema que tracta aquesta proposició no
de llei.

Tots sabem la situació que vivim. Vivim en un món que
evoluciona, que canvia, on s’ha produït una important revolució
tecnològica que afecta els costums i la vida diària de les
persones. És evident que internet i totes les seves circumstàncies
colAlaterals i els seus usos de tot tipus -d’informació, de relació,
d’entreteniment- són avui dia una enorme realitat que,
lògicament, per a alguns de generacions superiors ens ha agafat
d’una manera diferent que ens hem hagut d’alfabetitzar i en
canvi, les noves generacions, les persones joves lògicament ja

han nascut i ja s’han format en aquesta realitat, que forma ja dic
part de la seva vida diària.

També és evident que, com totes les noves tecnologies, la
xarxa és un món ple d’oportunitats, però també és un món ple
de riscos. En relació amb aquests riscos se centra la nostra
proposició no de llei perquè és evident que a la xarxa es
produeixen agressions a colAlectius molt desprotegits com són
els infants i sobretot els adolescents. Hi ha ja estudis elaborats
en el sentit que més d’un 35% dels casos d’abusos i
humiliacions entre companys d’escola es produeixin a través de
la xarxa i a través d’aquestes noves modalitats a les quals ens
han permès accedir les noves tecnologies.

Per tant, atesa aquesta nova realitat i atès que hi ha tota una
sèrie de riscos que som conscients que es produeixen, Unió
Mallorquina va proposar aquesta proposició no de llei en la qual
instava el Govern a elaborar un protocol d’actuació amb la
finalitat de coordinar totes les actuacions administratives de les
diverses institucions que es duen a terme per combatre aquests
riscos, aquest ciberassetjament. També instàvem el Govern, o
instam el Govern si s’aprova aquesta proposició no de llei, a
incorporar aquest tema dins les tasques que ocupen a l’Institut
per a la convivència i l’èxit escolar i així dissenyar actuacions
específiques per tal de combatre aquestes actuacions de risc i
incorporar les actuacions necessàries als programes de foment
per a la convivència escolar.

Per tant, amb aquesta finalitat que aquesta realitat nova
s’incorpori, sabem que ja s’hi fa feina i sabem que ja es té
especial esment a aquest ciberassetjament, però tot i això
mitjançant aquesta proposició no de llei volem cridar l’atenció
sobre aquesta realitat i volem donar un petit impuls a aquesta
tasca de les diverses administracions i molt especialment del
Govern de les Illes Balears per insistir en la lluita contra aquests
riscos que es produeixen a través del ciberassetjament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que ja ha apuntat el Sr. Melià
les virtuts i la conveniència d’aquesta proposició no de llei.
Compartim l’argumentació, de fet crec que serà difícil per cap
dels portaveus negar tant l’oportunitat com també la seva
necessitat. De totes maneres com ell apunta és cert que també ja
ha estat objecte de preocupació per aquest parlament i hi ha
mesures dins el mateix govern, com ell també ja n’ha fet
referència, tant per part de la Conselleria d’Educació amb
l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar com  demanda
més... contundència per ventura el punt segon de la proposició
no de llei, com per part de l’Oficina del menor. 
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L’Oficina de defensa dels drets del menor té en aquest cas
fins i tot també ja una mena de protocol, sinó com a mínim un
guió d’actuació en tots els casos de ciberassetjament tant en les
consultes senzillament per donar informació a tots els que se’n
vulguin assabentar i als que puguin estar afectats o que creuen
que hi pot haver un cas perquè coneguin tota la problemàtica al
respecte i hi puguin intervenir, com sobretot d’atenció a les
persones que puguin haver tengut un greuge en aquest sentit. La
veritat és que va creixent aquesta tara, aquesta manera
d’assetjament com també l’assetjament tradicional a les aules.

Al Sr. Melià, que també li molesta que ens quedem moltes
vegades dins les frases del políticament correcte i apunta la
complexitat de les actuacions, no se li escapa que és un terreny
sempre difícil, especialment quan es tracta de menors, quan es
tracta del dret de presumpció d’innocència, de quan es parla de
les mesures cautelars a les quals precisament la víctima el
primer que requereix és que són els agressors els que quedin
decantats, però parlam de taules, d’escoles, de menors, de
dificultats de prova i que en un moment determinat com a
mínim es produeix una situació molt complicada mentre no es
resol satisfactòriament la situació. 

Crec que amb problemes d’aquest estil ningú no té maneres
d’evitar el problema, senzillament és enfocar-lo, que és el que
entenc que es planteja, de la manera més intelAligent, més
assenyada i més respectuosa i sensible envers les víctimes. En
aquest sentit, s’hi ha de fer feina. Com sempre el punt de la
prevenció, de la sensibilització social en tota mena
d’assetjament és clau, però també evidentment s’ha d’actuar
quan tota aquesta prevenció no ha funcionat.

En aquests moments hi ha una certa sensació d’impunitat i
de moda en tota aquesta matèria que és el més important que
s’ha de tallar. S’ha de tallar perquè hi ha un punt al qual un
considera que encara no és ciberassetjament, hi ha un altre
aspecte en què és inqüestionable, però que la riquesa ja de
maneres de molestar, d’inquietar i ja en el punt de causar danys
psicològics i de parlar notòriament del ciberassetjament n’hem
tengut a Inca, n’hem tengut a tot Mallorca, hi ha casos a totes
les Illes Balears. Crec que és imprescindible intervenir-hi i que,
com a mínim, tothom en conegui la mecànica i les maneres que
haguem pensat més intelAligents per afrontar-ho.

Per tant, aquesta és la sensibilitat i avui l’interès que ha
d’expressar el Parlament aprovant aquesta proposició no de llei.
Per tant, des del nostre grup felicitam la iniciativa i li donarem
suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista intervé
la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señores diputados y
señoras diputadas, como muy bien ha dicho el Sr. Melià en su
exposición de motivos de la proposición no de ley que acaba de
presentar, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor.

El uso extendido de las TIC, tecnologías de la información
y comunicación, y especialmente el uso de teléfonos móviles e
internet han dado lugar a nuevas modalidades de acoso escolar
o bullying. La intimidación mediante sms, correos electrónicos
o páginas web difamatorias es cada vez más habitual y se ha
convertido en una de las armas preferidas por los acosadores a
la hora de amedrentar a sus compañeros y compañeras. Las
víctimas son doblemente acosadas dentro y fuera de clase. 

El ser humano siempre ha sabido sacar provecho de los
adelantos tecnológicos aunque a veces no sabe hacer buen uso
de ellos, tal es el caso de esta modalidad de acoso, el
cyberbullying que se da particularmente a través del uso de la
telefonía móvil e internet. Los adolescentes no sólo se sienten
tremendamente atraídos por las nuevas tecnologías, sino que
además se desenvuelven con dicha tecnología a la perfección.

Los jóvenes y las jóvenes con una personalidad agresiva se
valen de estos medios para acosar a sus compañeros y
compañeras de clase. Los ciberacosadores pierden la visión
ética del uso que les da la tecnología además de pensar que no
ocasionan un daño a los demás. Son jóvenes que tienen una
disfunción en su capacidad empática, no lógrandose poner en el
lugar de la víctima.

El bullying ha demostrado ser un alarmante problema dentro
de las aulas alcanzando cifras importantes en países como
Estados Unidos o España. En nuestra comunidad, según datos
facilitados por el Instituto para la Convivencia Escolar de la
Consellería de Educación y según un estudio realizado el mes
de mayo del 2008 conjuntamente con la Unidad de Psicología
Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid y el
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar se habla de un
porcentaje del 1,3% del alumnado de secundaria que ha sido
víctima del cyberbullying. 

También y como hemos podido saber los componentes de la
Comisión de Derechos Humanos de esta cámara donde se ha
elaborado el informe Los derechos de los menores delante de
las nuevas tecnologías y los medios de comunicación se ve la
necesidad de actuaciones por parte de las administraciones
públicas y de que se cumpla la legislación vigente en esta
materia. 

Todos los profesionales que han intervenido en dicha
comisión han coincidido en la necesidad de formación e
información sobre el uso de las nuevas tecnologías a todos los
actores responsables en la educación de los menores: padres,
madres, educadores y sociedad en general. La alfabetización
digital es importantísima para combatir este tipo de delitos. 

En el primer punto de esta proposición no de ley se pide al
Parlamento de les Illes Balears que inste al Govern de les Illes
Balears a elaborar un protocolo de actuación que establezca
medidas eficaces para combatir el cyberbullying. El informe que
se ha elaborado desde la Comisión de Derechos Humanos puede
ayudar a la elaboración de este protocolo ya que nos parece
importantísima la coordinación de todas las instituciones
implicadas.
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Los menores que cometen estos actos delictivos tienen que
entender que lo que hacen es un delito y por consiguiente tienen
que reformar su conducta. La protección de las víctimas tiene
que ser el trabajo de todas las instituciones.

En el segundo punto de esta proposición no de ley
presentada por el Sr. Melià donde se pide que el Parlamento de
les Illes Balears inste al Govern de les Illes Balears a incorporar
dentro del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar el
fenómeno de cyberbullying para su estudio con objecto de
diseñar actuaciones específicas para combatirlo nos parece
adecuado comentar que desde dicho instituto se desarrollan
diferentes actividades formativas en centros de secundaria de les
Illes Balears para prevenir el acoso en las aulas, como también
cursos de formación en competencia social y en mediación
escolar. 

La Comisión de Expertos del Instituto para la Convivencia
formada por once miembros, entre los cuales se pueden destacar
representantes del profesorado, de padres y madres del Consejo
Escolar de les Illes Balears, el director de la Oficina del Menor
y técnicos del instituto, se reunira este año para tratar las
medidas que se adoptarán para impulsar la prevención de este
tema.

Esta proposición no de ley puede impulsar y mejorar las
acciones que se llevan a cabo desde las diferentes consellerias
del Govern de les Illes Balears como muy bien se recoge en el
tercer punto. El tercer punto también nos parece adecuado. El
conocimiento del problema indica tomar medidas para
corregirlo. Las administraciones educativas tienen que
incorporar programas para sensibilizar y visualizar esta
modalidad nueva de acoso entre menores como también
incorporar medidas formativas en cyberbulluing para el
personal docente como también para padres y madres que en
muchos casos no saben cómo enfrentarse al problema.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista votará a
favor de esta proposición no de ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morillas. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Miquel Munar per un temps de deu minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, molt amable per les seves paraules
de benvinguda. Senyores diputades, senyors diputats, el Grup
Popular naturalment donarà suport a aquesta proposició no de
llei. Entenem que és evident el problema que hi ha avui dia amb
el ciberassetjament. El que passa és que a nosaltres ens
preocupen dues o tres coses. 

Una és que, si un membre del Govern fa una proposició no
de llei en la qual s’insta el Govern a fer coses que el mateix
grup socialista acaba de dir que es fan, vol dir que vostès no es
comuniquen entre vostès i per tant, vos demanaria que vos
coordinàssiu un poc per optimitzar el temps i els recursos. És a
dir, he vist l’acta de la intervenció del defensor del menor, que
crec que sens dubte és la persona que ha de coordinar la
transversalitat d’aquest problema, i ha fet pràcticament un allau
de suggeriments sobre aquest tema versus això és un tema -em
consta i s’ha dit aquí- en el qual es fa feina i qui els parla s’ha
preocupat de veure això quina empenta té per part del defensor
del menor i em consta que es fan coses.

El que passa és que per això crec que també fa falta un quart
punt en aquesta proposició no de llei, que nosaltres proposam in
voce, però no qüestionam en absolut si es posa o no, vull dir que
votarem igualment a favor, però m’agradaria que pensàssiu que
pel Govern Balear les possibilitats d’interactuació sobre aquest
tema són molt minses. Això implica una necessitat d’estructurar
legislació i d’estructurar política fins i tot d’Interior, que només
ho pot fer el Govern de l’Estat. Per tant, pens que aquí falta
naturalment instar el Govern de l’Estat a prendre les mesures
adequades per posar-se al dia en el tema del ciberassetjament.

En qualsevol cas, repetim, pensam que aquesta feina es fa i
es fa des de qui l’ha de fer que és el defensor del menor, instam
als components del Govern que es coordinin entre ells i no es
facin prendre decisions en temes que estan presos, que estan
vists i que estan coneguts. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Vol fer ús de la paraula el Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a tots els grups
parlamentaris el suport que han manifestat a aquesta proposició
no de llei. Evidentment, és una proposició no de llei que pretén
incidir en les competències del Govern de les Illes Balears i que
pretén incidir en la qüestió de la prevenció. 

Lògicament hi ha un altre àmbit d’actuació en relació amb
el ciberassetjament que és l’àmbit del càstig que -com deia el
portaveu del Grup Parlamentari Popular- això pertany
bàsicament a competències estatals i segurament a una possible
modificació del codi penal. Evidentment no crec que en aquest
moment estiguem en condicions de concretar exactament quin
punt podríem incorporar en aquesta proposició no de llei si bé
tant el Grup Parlamentari Popular com els altres grups podem
fer propostes respecte a això, està dins la nostra capacitat, i com
a partit que dóna suport al Govern no només tenim aquesta tasca
en aquest parlament, sinó que també tenim una tasca de fer
propostes i d’ajudar a empènyer en temes en què ja es fa feina
per intentar fer una tasca també de conscienciació, que també és
una funció ben legítima dels grups parlamentaris i d’aquest
parlament.
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Per tant, des d’aquest punt de vista entendrà que hi ha
coordinació, que respectam i donam suport a la tasca que es fa
des del Govern, però que també volem ajudar que això avanci
i que això es dinamitzi el més prest millor ateses les
circumstàncies. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià.

Entendria idò que aquesta proposició es pot aprovar per
assentiment de tots els grups. Queda aprovada per tant la
Proposició no de llei RGE núm. 9469/09.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10771/09, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a establiments d'una línia
d'ajuts per residència per a estudiants amb necessitats
econòmiques extremes.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 10771/09, del Grup Parlamentari Mixt, sobre
establiment d’una línia d’ajuts per a residència per a estudiants
amb necessitats econòmiques extremes.

Per defensar la proposició no de llei sobre el tema esmentat
intervé la diputada Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Les
dificultats per les què passa, en aquests moments, la nostra part
del món, tot tipus de problemes i de crisis econòmiques, ens
mostren més clarament que mai que hem d’apostar sempre per
promoure el coneixement i, per tant, per promoure l’educació i
que no podem perdre allò que es diu ni un bri de la potència de
tota aquella matèria gris que existeix en el nostre país. 

Per tant, des d’un govern que és també progressista i que es
diu que és progressista ha d’estar sempre al costat dels que
treballen per la igualtat d’oportunitats i crec que és en l’esperit
d’aquesta comissió i d’aquest parlament, de totes les persones
que el formam, treballar per la igualtat d’oportunitats entre tots
els ciutadans de les Illes Balears. Això implica que tothom,
siguin quines siguin les seves circumstàncies, ha de poder tenir
accés als estudis, també als no obligatoris, també -per què no?-
als estudis universitaris. 

La iniciativa de presentar aquesta proposició no de llei al
Parlament va sorgir de dos casos concrets en un municipi de
l’illa d’Eivissa, a Sant Josep de Sa Talaia. Es tracta de dos
estudiants orfes, sense família, sense cap tipus de poder
adquisitiu i brillants en els seus estudis. Aquests estudiants
òbviament amb només una beca de transport o les beques del
ministeri no podran mantenir-se, per tant, no podran continuar
estudis universitaris fora de l’illa, en concret, de l’illa d’Eivissa.
En conèixer aquesta situació, la d’aquests estudiants amb una
necessitat econòmica extrema, vàrem procedir a veure quines
beques existien i si hi havia previsió per a casos com aquests.
Vàrem poder comprovar que només una fundació privada havia
tengut beques per a estudiants amb necessitats econòmiques
extremes, però que l’any passat deixà de convocar-les.

Actualment existeixen beques per al transport,
responsabilitat de la Direcció General d’Universitats; beques
per a menjador i transport escolar, de la Direcció General de
Planificació i Centres; beques per a estudiants amb necessitats
específiques i per a primària, de la Direcció General
d’Innovació i encara beques del Ministeri d’Educació i Ciència
que no són acumulables a la resta de beques que es convoquen.
Observam que entre aquestes beques no n’hi ha cap que puguin
costejar els estudis a estudiants que necessàriament hauran de,
potser, traslladar-se fora de la seva illa i de residir-hi almanco
durant el curs; és a dir, beques per a estudiants que cursin els
seus estudis fora de la seva residència habitual. Per tant, podem
observar des del perfil i de la tipologia de les beques
convocades que aquestes servirien per palAliar aquestes
situacions de precarietat econòmica, però no serveixen perquè
es puguin costejar els estudis de persones que no tenen recursos
ni una família darrera, de persones, per tant, que pateixen el que
a la proposició no de llei en deim necessitats econòmiques
extremes; per aclarir-nos, persones que no es podrien costejar
els estudis amb les beques del Ministeri d’Educació de l’Estat
espanyol.

Hem de partir del principi que molts problemes socials que
existeixen arreu de les Illes Balears es veuen multiplicats per les
circumstàncies provocades per la pluriinsularitat. No és igual de
complex poder estudiar al continent que a les Illes Balears,
especialment si l’alumne en qüestió viu a alguna de les illes
menors. Haver-se de desplaçar, de canviar de domicili té un
sobrecost molt gran i hi ha una petita part de la població, molt
petita sortosament, que té capacitat per estudiar, que fins i tot és
brillant com en els casos que comentava al principi, però que no
compta amb cap tipus de possibilitat per fer-ho si no és amb
l’ajuda dels poders públics. 

Aquesta diputada, per tant, considera que els alumnes amb
necessitats econòmiques extremes haurien de poder comptar
amb una línia d’ajuts per residència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que els motius que apunta la
Sra. Marí són realment per fer-hi una reflexió i per intentar fer-
hi un esforç, però com ella mateixa apuntava al principi de la
seva intervenció realment també hi ha una dificultat objectiva,
jo diria no a la nostra part del món sinó a tot el món perquè els
mil milions de persones que ja estan sota el llindar de pobresa
diuen que la nostra crisi en aquesta banda del món encara és el
que és; en tot cas a tot el planeta i a la nostra part del món també
i d’una manera que no havíem tocada i que això no hauria
d’afectar la política d’igualtat d’oportunitats, d’aprofitar el
talent i de, també, fomentar l’esforç i la intelAligència dins la
nostra societat. Creim que aquesta és una fita irrenunciable i,
per tant, saludam aquesta iniciativa. 
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De fet quan s’apuntava que aquest desfàs d’ingressos tan
espectacular respecte de les despeses que tenim en aquests
moments en els pressuposts i, per tant, tot el debat que se suscita
entorn d’una reducció a totes les conselleries per part del nostre
grup tot d’una ha despertat les alarmes per saber quins eren,
efectivament, els serveis, les ofertes públiques que podrien
quedar afectades per aquestes reduccions més enllà d’aspectes
que nosaltres consideram més perifèrics que els han centrat. El
tema de les beques, en aquest cas, és un tema clau que no hauria
de quedar afectat. El que tenim, en primer lloc, és cert que hi ha
les beques del ministeri, hi ha les beques de transport, i nosaltres
pensam que és bo que la conselleria es plantegi la possibilitat
que tot i aquesta reducció que sembla inapelAlable en les
circumstàncies actuals trobi un racó, trobi un camí, per satisfer
una demanda que ens sembla especialment molt legítima i molt
especialment per a les illes de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera i que hem de procurar que surti. 

És evident que, sobretot amb els estudis universitaris, de
sempre hi ha hagut la compaginació entre el treball i l’estudi, hi
ha hagut un percentatge relatiu de persones que han pogut
estudiar sense treballar, però és notable el percentatge
d’estudiants universitaris que ho han fet fent feina al mateix
temps, però la complicació addicional que representa el canvi de
domicili no hi ha cap dubte que tant per contactes com per
habitatge com per tantes coses és cert que requereixen aquest
ajut especial. Tot el món de les beques hauria de rebre una
empenta, ara, la veritat és que serà, veurem fins on es podrà
arribar. Nosaltres ho consideram un tema prioritari. Seria bo que
aquest parlament avui ho aprovàs perquè es ves aquesta
prioritat. 

Sabem que altres administracions que s’han trobat amb
aquesta tessitura han anat a fórmules imaginatives que en
principi hauríem d’intentar descartar com la del dèbit, de firmar
un dèbit amb l’administració, del qual si després s’aconsegueix
una feina a partir d’una determinada remuneració es retornen.
És un esquema en el qual nosaltres fins ara no hem volgut entrar
mai perquè pensam que ja les recuperes amb el sistema
impositiu i fiscal més que amb dèbits individuals de cada
individu que s’ha aprofitat, s’ha aprofitat no, que ha considerat
els recursos del sistema, però alguna fórmula, jo confio que
aquesta no sigui la que es triï, però alguna manera hi ha d’haver.
Sempre serà millor una fórmula que no ens agradi que una no-
fórmula i que es perdin les oportunitats determinades persones
que podrien reeixir més amunt i que tota la societat se’n sortiria
agraïda i en sortiria beneficiada del seu èxit. Per tant, és entre
tots que hem d’aconseguir que el tenguin. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
intervé la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La diputada Sra. Marí posa
damunt la taula, amb aquesta proposició no de llei, un problema
que és molt sensible per al nostre grup com és que tothom pugui
tenir les mateixes oportunitats i, sobretot, les mateixes
oportunitats en educació i en formació, que la situació
econòmica no hi hagi de ser mai una trava per al
desenvolupament personal futur dels i de les nostres joves. A la
nostra comunitat tenim un problema afegit, no a totes les illes es
donen els mateixos nivells ni especialitats educatives a partir de
l’ensenyament obligatori per unes raons òbvies, però això, que
ja en certa manera és un indicador de discriminació, ha de ser
palAliat en la mesura d’allò que sigui possible per
l’administració. No podem, la nostra comunitat autònoma, no
pot deixar perdre per causes econòmiques tot el potencial
personal que pot teniu un o una jove, la matèria gris que ha
esmentat abans la Sra. Marí.

Som conscients, també, de totes les línies d’ajuts existents
des de l’administració, ajuts de desplaçament, com s’han dit, de
transports, ajuts universitaris, ajuts que procedeixen de distints
nivells de l’administració, del Ministeri d’Educació, del Govern
de les Illes Balears, però també dels consells insulars. No
sempre basta tot això quan les necessitats econòmiques són
extremes. Efectivament, en general, tots aquests ajuts no
preveuen, per exemple, situacions de precarietat econòmica
sobrevingudes de cop, per la qual cosa es tracta de
convocatòries tancades cronològicament. Això és així perquè
també és molt complicat, i ho entenem, per a una administració
deixar convocatòries obertes tot l’any.

Tornant a la proposta pensam que hi ha moltes incògnites en
la proposició no de llei que no acaben d’estar aclarides i, també,
hi ha una certa indefinició, no sabem si cercada o no, i que
voldríem posar damunt la taula. Per exemple, què es considera
com a necessitats econòmiques extremes, les famílies d’acollida
a la renda mínima d’inserció, per exemple, o quins han de ser
els ingressos màxims de la família per ser considerades en
situació de necessitat econòmica extrema, potser quan no n’hi
ha cap tipus d’ingressos o que els progenitors siguin aturats o
que faltin, com deia la Sra. Diputada. També que si no hi ha
d’haver cap tipus d’ingressos familiars per rebre l’ajut, què ha
d’abraçar, el menjar perquè potser la residència en sentit físic,
però també què passa amb el menjar, amb el vestit, etc. O si,
com mana la llei de subvencions, això s’ha de fer per
convocatòria pública o no, o per una ajuda puntual. Si les
partides destinades a les convocatòries han de ser de la
Conselleria d’Educació o de l’Afers Socials o de totes dues a la
vegada o si s’han de centrar en un nivell d’estudis concrets,
l’universitari o a partir de l’ensenyament obligatori en general.

En aquests moments, a més, que estam passant una dura
crisi econòmica és quan més falta fan aquests tipus d’ajuts,
lògicament, però la crisi també afecta els pressuposts del
Govern amb reduccions importants de totes les seves partides i
això fa que no sigui especialment senzill crear noves línies
d’ajut. És per totes aquestes qüestions o raons que voldríem, per
una banda, anunciar, efectivament, que el nostre grup està a
favor d’ajudar  aquelles persones que tenen manco possibilitats
econòmiques i, per tant, del sentit de la proposició no de llei,
però que voldríem aclarir certs aspectes. És per això que
proposam una esmena in voce a la diputada del Grup Mixt que



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 36 / 17 de setembre del 2009 491

 

permeti a l’administració estudiar quins serien els criteris més
adequats i delimitar, en certa manera, alguns dels camps que he
exposat més amunt.

L’esmena diria, en definitiva, que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar la creació
d’una línia d’ajuda econòmica per a joves estudiants
d’ensenyament postobligatori en situació de manca extrema de
recursos econòmics que per raons d’estudis s’hagin de desplaçar
fora de l’illa de residència habitual dins de l’àmbit de la nostra
comunitat autònoma, perquè pensam que abans de crear una
nova línia d’ajuts en aquests moments el que s’ha de fer és
estudiar molt bé la situació, fins on es pot cobrir, qui ho ha de
fer i una sèrie d’altres qüestions. De totes maneres anunciam el
vot favorable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular intervé el
Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats. La pregunta que feia el Grup Socialista que ells creuen
que això és un tema prioritari dels que governen, facin-ho,
facin-ho. El tema és que qui els parla ha fet una anàlisi de totes
les beques que es donen a Espanya en aquests moments, m’he
posat en contacte amb els ministeris pertinents i m’he quedat
perplex perquè dels pressuposts del 2008 hi ha partides que no
s’han exhaurits, vull dir, s’han quedat doblers dins el pressupost
per manca de solAlicituds. Per tant, em fa la impressió que aquí
hi ha una manca de gestió de les necessitats dels nostres
ciutadans.

En segon lloc, la Sra. Marí que ens ha tocat el cor amb un
exemple que jo crec que no hi hauria cap persona humana ni cap
diputat d’aquesta cambra que s’hi oposàs. Vull dir, aquesta
necessitat tal i com l’ha expressada la Sra. Marí s’ha de
resoldre. El problema és que ha fet un plantejament molt humà,
però des del punt de vista morfològic té molts, tenim dubtes. És
a dir, el liberalisme social amb el qual em sent identificat doncs
no només estam d’acord amb la igualtat d’oportunitats sinó que
fins i tot ho consideram una inversió. Crec que és una inversió
ajudar els nostres petits ciutadans a formar-se per al dia de demà
donar un rendiment al nostre país. 

Per tant, això no ho qüestionam. Sí ens preocupa aquesta
falta d’etiquetació morfològica d’aquesta proposició no de llei.
Nosaltres estaríem disposats, com no pot ser d’una altra manera,
a donar-li suport, però a part de l’esmena que ha plantejat el
Grup Socialista i que ens semblen adequades també ens sembla
que s’hi hauria d’afegir una, “sempre que els estudis no es
puguin realitzar a la pròpia illa”. No ens semblaria adequat que
un mallorquí que pot fer Dret aquí demanés una ajuda per anar-
se’n a fer Dret a Barcelona o a Madrid. Una qüestió evident que
no sé si queda remarcada, jo no l’he vista remarcada.

I la segona, també que és evident a totes les beques, però que
això s’hauria d’estructurar que estigués en funció del currículum
de l’estudiant solAlicitant. És a dir, nosaltres hem d’invertir en
estudiants que demostrin que estan d’acord amb la professió que
tenen que és la d’estudiar. No seria adequat donar les ajudes en
funció de les necessitats i no en funció de les possibilitats de
l’individu.

Per tant, si la Sra. Marí accepta que la seva proposta
l’abracem, com no pot ser d’una altra manera, perquè és una
qüestió bàsicament de sentit comú, l’han de polir un poc a nivell
morfològic i crec que si s’accepta la dels socialistes i ens
accepta la nostra amb la forma semàntica que vostès creguin
adequada, però que dos conceptes primer, que els estudis pels
que se solAliciten ajudes no puguin realitzar-se a la pròpia illa,
i segon, que estiguin en funció del currículum de l’estudiant
solAlicitant, naturalment l’aprovarem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En principi, òbviament, vull dir
que aquesta proposició no de llei és, diríem, un toc d’atenció al
Govern per quan un observa i veu que hi ha una mancança
determinada. Entenc que és el Govern que té els seus tècnics
que són els que han de fer unes bases, que hauran de fer aquest
decret on es recull tota una casuística particular. Em sembla bé,
recolliria l’esmena que especifiqui que han de ser estudis
postobligatoris que són estudis que s’han de realitzar dins la
nostra comunitat autònoma, crec que sí. Ara, el fet que es deixi
oberta la possibilitat de primer fer un estudi abans que es creïn,
ho trob com a redundant. Per què?, perquè des del mateix
moment que s’accepta que es crearà automàticament ja has
d’estudiar com ho crees, és una cosa que va implícita amb
l’altra. 

Per tant, ho deixaria tal com està, que es creï aquesta línia
d’ajuda econòmica amb les especificitats d’estudis
postobligatoris, d’estudis que siguin dins la comunitat
autònoma, ho trob correcte i llavors deixaria que el Govern quan
creï aquestes beques que són molt puntuals, són per a unes
particularitats molt extremes, perquè si no òbviament aquesta
diputada no s’hauria atrevit en aquests moments a demanar unes
beques d’ampli espectre, però sí pens que el Govern ja
participarà amb els seus tècnics i acabarà d’elaborar d’una
manera, diríem, correcta aquesta necessitat extrema que
òbviament quan surt aquest interès és perquè les persones que
la necessitaven, en aquest cas concret de l’Ajuntament de Sant
Josep, eren persones que tenien un expedient brillant. Per tant,
una cosa òbviament duia a l’altra i hi havia una conseqüència
directa. 
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Vull agrair i manifestar aquesta satisfacció perquè en tots els
grups en una qüestió fonamental existeix aquest ampli consens
i tots tenim unes preocupacions compartides en aquest punt. 

Si voleu ara podríem redactar finalment com queda l’esmena
i la presentam. La deixaria com : “El Parlament insta el Govern
de les Illes Balears a crear una línia d’ajuda econòmica per a
joves estudiants en situació de manca extrema de recursos
econòmics que per raons d’estudis postobligatoris s’hagin de
desplaçar fora de l’illa en qüestió del lloc de residència habitual
dins l’àmbit de la comunitat autònoma”. Ja està, i després ja
deixaríem que els tècnics acabassin d’elaborar les bases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem entendre, doncs, que amb la correcció que acaba
d’expressar la Sra. Marí tots els portaveus hi estarien d’acord?
La podem donar aprovada per assentiment de tots els grups?

Així, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
10771/09. 

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