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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Serra substitueix Antònia
Vallès.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sí, presidenta, Lluís Maicas substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I, presidenta, Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 726 i 1027/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 726/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral de
suport a les famílies.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei 726/14,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral de suport
a les famílies, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María José
Bauzá, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Hace justo dos semanas, el
día 15 de mayo, celebramos, como cada año desde 1994, el Día
Internacional de la familia. Esta fecha se proclamó así en el 93
por la Asamblea General de Naciones Unidas precisamente para
hacerse eco de la importancia que tiene para la comunidad
internacional la familia. Este año, además, en 2014, se cumple
el vigésimo aniversario del Día Internacional de la familia, una
conmemoración que precisamente trata de centrar la atención un
poco de todos los ciudadanos y de los políticos en el papel que
las familias juegan en el desarrollo, y precisamente también
analizar esos desafíos a los que se enfrentan las familias y
buscar soluciones.

Sin duda alguna las transformaciones tanto socioeconómicas
como demográficas de los últimos años hacen que para las
familias resulte cada vez más difícil el cumplimiento de sus
numerosas obligaciones y que muchas tengan que luchar con
numerosos obstáculos para poder atender adecuadamente a sus
miembros, especialmente aquellos que son más jóvenes y los
mayores. Tanto la conciliación del trabajo y la familia como el
mantenimiento de los vínculos intergeneracionales que nos han
sostenido en el pasado se han vuelto cada vez más complicados.

En respuesta a toda esta situación la ONU ha decidido que
la celebración de este aniversario se centre precisamente en el
descubrimiento de las políticas que ayudan a la familia y de
aquellas estrategias que sean más adecuadas para afrontar la
pobreza familiar, la conciliación de trabajo y familia, el

fortalecimiento de la integración social y la solidaridad
intergeneracional.

Yo creo que ya nadie duda de que la familia es el pilar
básico de nuestra sociedad, y sin ella no sería posible el resto de
instituciones sociales ni políticas. Además no podemos olvidar
que la familia es algo más, porque todo aquello que es
importante para el desarrollo integral de una persona se
transmite precisamente en el seno familiar, jugando un papel
determinante y garante de la convivencia y la cohesión social.
Creo que sigue siendo el verdadero núcleo de solidaridad y
apoyo básico frente a circunstancias tan difíciles como las que
hemos pasado últimamente, y ese principal y relevante papel de
la familia sigue siendo insubstituible, y por ello debemos desde
los poderes públicos dar toda la protección y el apoyo que las
familias necesitan.

Queremos y debemos situar a la familia en el centro de la
acción política, y ese precisamente es el compromiso del Partido
Popular con las familias de Baleares. Además creemos que es
imprescindible reconocer y poner en valor, además de
favorecerlo, el papel de la familia en nuestra sociedad,
removiendo todos aquellos obstáculos que impidan su pleno
desarrollo y apoyándolas en lo necesario para el cumplimiento
de sus fines, porque la familia creemos que es un sujeto de
derechos independientemente de los derechos individuales de
sus miembros, y esto debe ser tenido en cuenta por la
administración en todas sus intervenciones, y precisamente en
esta línea han sido muchas las actuaciones que ha llevado a cabo
el Gobierno de España, como por ejemplo las recientes
modificaciones en la legislación de protección a la familia que
se han llevado a cabo este mes de abril, como por ejemplo la
flexibilización de procedimientos de adopción o la priorización
del acogimiento familiar, porque sin duda alguna la mejor
fórmula de protección a la infancia es ofrecer un entorno
familiar a aquellos que no han podido contar con él.
Precisamente esta reforma incluye medidas como la creación de
la figura de la guarda con fines de adopción, que permite por
ejemplo que un bebé dado en adopción nada más nacer por su
madre biológica pase directamente a vivir con una familia,
aunque la adopción definitiva la decida un juez. 

También se ha adoptado toda una serie de medidas que
vienen en el Plan estratégico de infancia y adolescencia, dotado
con 5.159 millones de euros. También se recoge la modificación
de la Ley de familias numerosas, precisamente con el objetivo
de evitar que pierdan el derecho al título hasta que el último de
los hijos cumpla la edad establecida. Se trata, en definitiva, de
una serie de medidas que favorecen precisamente lo que
estamos hablando, la protección a la familia y precisamente
ayudarles a superar todos aquellos obstáculos que se encuentran
a día de hoy.
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Además se está trabajando en otra serie de medidas que
favorecerán la conciliación y la corresponsabilidad, como por
ejemplo todas las medidas que sean facilitar a los padres y las
madres trabajadores para que puedan asistir a las reuniones
escolares de sus hijos, todo ese tipo de medidas que se han
incluido en el Plan estratégico de igualdad de oportunidades
2014-2016, dotado también con 3.127 millones de euros.
También el Gobierno nacional está trabajando en un plan
integral de apoyo a la familia que está previsto aprobar en
breve. 

Y en el mismo sentido que el Gobierno nacional, el
Gobierno de las Islas Baleares está apostando decididamente
por las políticas de apoyo a la familia desde el inicio de la
legislatura. Se han dado muchos pasos en esta dirección gracias
a la colaboración, entre otros, de los trabajadores de la misma
conselleria. Por ejemplo se ha llevado una reestructuración en
cuanto al personal técnico y administrativo que ha favorecido
precisamente un mejor funcionamiento del servicio y que ha
permitido además poner en marcha un importante conjunto de
actuaciones que ya últimamente están dando resultados. Se han
puesto en marcha actuaciones para reforzar las competencias de
los padres y las madres, la protección de los menores partiendo
evidentemente de la importancia que tiene la familia,
especialmente lo que son los padres y las madres en ese proceso
educativo de desarrollo madurativo de los menores. 

También en 2011 se llevó a cabo una reestructuración del
equipo de intervención psicosocial creando la unidad de apoyo
a la atención a las familias, que ha permitido ampliar la oferta
terapéutica; también esto ha permitido que la implantación de
las intervenciones grupales haya podido ser una realidad, cosa
que hasta ahora no se podía hacer, y están atacando
precisamente temas como los conflictos de pareja, también
ayudan a afrontar aquellas interferencias parentales en
separaciones y divorcios, tan comunes hoy en día; también se
está desarrollando mucho trabajo en el abordaje de los
conflictos de los adolescentes, y además también se están
potenciando aquellos talleres precisamente para entrenar a los
padres en las competencias parentales. También se han
reforzado aquellos puntos de encuentro familiar mejorando el
servicio, ofreciendo a aquellas familias un apoyo psicosocial,
así como la mediación familiar para aquellas relaciones que han
quedado un poco... tensas entre los pares separados. También se
está potenciando la mediación familiar, y fruto del desarrollo
definitivo de la Ley 14/2010 se ha extendido la mediación
familiar de forma gratuita a todas las islas. Y también se están
potenciando mucho los programas de competencias parentales
con la finalidad de apoyar a los padres mediante herramientas
y estrategias educacionales.

Así entonces es mucho y de mucha calidad el trabajo que se
está llevando a cabo desde el Gobierno en el ámbito de familia.
Por ello creemos que es importante establecer las bases que van
a orientar la actividad del Gobierno de las Islas Baleares en los
próximos años de forma coordinada e integral sobre las materias
que afectan a la familia mediante la elaboración de un plan
estratégico de ayuda a la familia. Este plan no debe ser
únicamente un compendio de medidas aisladas, sino que el
objetivo precisamente que buscamos es que se debe aplicar en
las políticas públicas la perspectiva de familia sin invadir el
ámbito privativo de las familias en las funciones que les son
propias e inalienables. Más allá de lo que puedan ser políticas

sectoriales o de realizar acciones concretas sobre situaciones
específicas de algunos de sus miembros, que también és
necesario, creo que hay que adoptar un conjunto coherente de
acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar.
Debemos promover, ayudar, atender y fortalecer la institución
familiar teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la
coordinación entre administraciones públicas y de éstas con las
organizaciones sociales para hacer cada día más eficaz la
asistencia a personas o familias en situación de riesgo o de
necesidad. Creemos que debemos apostar por el fortalecimiento
de la familia como institución central y básica de nuestra
sociedad y potenciar los servicios, los medios y las políticas que
apoyan a la familia y propician su autonomía. 

Se trata, en definitiva, de elaborar un plan estratégico de
ayuda a la familia que preste a las familias la protección y la
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades desde la asunción del principio de
subsidiariedad. En definitiva, creemos que apostar por las
políticas de apoyo a la familia supone una de las mejores
inversiones que puede realizarse en beneficio de una sociedad.

Por todo ello desde el Grupo Popular hacemos la siguiente
proposición, instando al Gobierno de las Islas Baleares, en el
ámbito de sus competencias, a elaborar un plan integral de
apoyo a las familias para conseguir que las políticas públicas
tengan en cuenta la perspectiva y el impacto familiar de forma
transversal en todos los ámbitos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres vàrem destacar les
paraules que va dir el president Rajoy dins el marc del Dia de la
família i quan va anunciar que presentaria un pla de suport
integral a la família, i va dir exactament que l’objectiu és
protegir les famílies amb lleis i un millor tractament en matèria
d’imposts, ocupació, habitatge, salut i educació. A aquests
conceptes es va referir el president del Govern quan es referia
al contingut i a les mesures que impulsaria el pla de suport que
va anunciar dins el marc del Dia de la família.

Aquí, a la nostra comunitat, i a rel d’aquesta notícia, el
president Bauzá també va anunciar la seva intenció de treballar
en la mateixa línia, tot i que en els pressuposts del 2012 ja es
contemplava iniciar l’estudi per a la redacció de la llei de
família, i en els pressuposts de 2013 apareixia a la memòria
iniciar l’elaboració de la llei de família; i en els pressuposts de
2014, a la memòria, figurava presentar el Pla de família. En tres
anys hem passat d’una llei de família a un pla de família, que ve
avui aquí a aquesta comissió, i la qüestió i la realitat és que les
famílies avui no tenen cap eina, cap instrument, ni modificació
ni marc diferent del que no sigui molt al contrari la realitat que
viuen, de dificultats, de dia a dia, de grans complicacions per
assolir el seu projecte familiar amb èxit.
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Mirin, la pujada generalista d’imposts, la reforma laboral, la
davallada de més del 50% de les polítiques actives d’ocupació
i de les seves prestacions, el desmantellament de la Llei de
dependència, la devaluació de les pensions, la paralització de les
polítiques d’habitatge, l’eliminació del dret universal d’accés als
serveis sanitaris, la pujada de les taxes universitàries, la
davallada de les beques i dels ajuts de menjador, són mesures
que van en sentit contrari al suport que necessiten les famílies,
i són decisions que està prenent el Partit Popular a la vegada que
està anunciant un pla integral de suport a la família. Per no
parlar de les mesures que discriminen directament les famílies
de parelles lesbianes i les dones que volen afrontar la maternitat
en solitari, que no poden exercir el seu dret a tenir fills o filles
de l’única manera en què ho poden fer, recorrent a tractaments
de reproducció assistida, ja que a partir d’ara se l’hauran de
pagar de les seves butxaques perquè per al Partit Popular només
hi tenen dret els matrimonis heterosexuals.

Per tant, si vostès volen realment treballar per donar suport
a les famílies més vulnerables, o a totes les famílies, estan
obligats a desenvolupar polítiques coherents, integrals i
transversals; hauran d’escoltar tots els sectors que hi treballen,
i també hauran d’escoltar les mateixes famílies. Si volen
contribuir a la reducció progressiva de les desigualtats perquè
les persones puguin iniciar un projecte familiar i perquè puguin
tenir el nombre desitjat, el nombre que volen de fills i filles,
hauran de facilitar la conciliació de la vida familiar, personal i
laboral; hauran de contribuir amb polítiques actives a la
corresponsabilitat dels homes i de les dones a l’àmbit familiar,
especialment en la cura dels fills i les filles i en l’atenció, també,
dels membres familiars que es trobin en situació de
dependència; hauran d’assumir i impulsar l’acceptació social de
les diverses formes de relació i diversitat familiar, i garantir el
mateix tractament per a tots; hauran de prevenir l’exclusió
social de les famílies que no tenen xarxa social o xarxa familiar,
famílies amb persones amb malalties mentals, addiccions o
altres situacions de vulnerabilitat, de diferències culturals o
diferències ètniques; hauran de promoure i tirar endavant
polítiques explícites i concretes, no sols promovent determinats
ajuts econòmics o serveis, sinó també acompanyant les famílies
durant tot el seu cicle de vida.

Aquest és el marc en el qual s’han de desenvolupar les
polítiques dirigides al conjunt de les famílies, però especialment
a les famílies amb determinades característiques per raó de la
seva composició, ja siguin famílies nombroses o famílies
monoparentals, per raó d’edat, més grans de 65 anys, persones
amb dependència o persones amb problemes de salut mental, o
també per raons de problemàtiques específiques, violència
masclista a l’àmbit de la família, delinqüència juvenil o embaràs
adolescent.

Avui el Partit Popular presenta un pla, el Grup Popular,
perdó, presenta un pla sense cap element que ens pugui orientar
sobre quins seran els objectius i eixos concrets que
desenvoluparà aquest pla, i ens preocupa no tenir una garantia
més concreta de compromís que puguem compartir. Des del
nostre punt de vista el futur pla integral de suport a les famílies
de les Illes Balears hauria d’impulsar un nou marc que doni
resposta a les necessitats de les famílies, garantint la informació,
l’orientació i la prevenció de situacions de vulnerabilitat,
afavorint la conciliació de la vida personal, professional i
familiar, reforçant les polítiques d’habitatge en funció de les

necessitats familiars, incrementant la participació de les famílies
en el procés educatiu dels seus fills, reforçant les polítiques
adreçades a donar suport a les famílies amb persones amb
problemàtiques de salut o de dependència, promocionant el
lleure en família i el temps compartit, fomentant deduccions
fiscals i beneficis en les taxes i els preus; oferint suport, també,
suport objectiu a la maternitat i a la família que es forma;
promovent l’acompanyament a les situacions de noves
incorporacions a la família, oferint suport i atenció
especialitzada a les situacions familiars, i fomentant la
participació de la gent gran activa i augmentant les relacions
intergeneracionals, com també millorar la protecció de les
famílies en situació o risc de pobresa i exclusió social, i també
donant atenció a les situacions de violència que es produeixen
dins el marc de la família.

Si es vol fer un pla integral que asseguri la seva eficàcia,
s’haurà d’incorporar la relació de quines seran les prestacions
i els ajuts de suport d’atenció a les famílies, la relació de
desgravacions i beneficis fiscals, els programes i serveis que
s’hi destinaran; s’hauran d’incloure instruments de coordinació,
instruments de participació i consulta, instruments de gestió,
instruments per al seu seguiment i avaluació. La seva proposta
és un brindis al sol perquè no assumeix cap compromís concret
de com es promourà, ajudarà i enfortirà la institució familiar tal
com s’assenyala a la proposició no de llei. 

El Grup Socialista presentaria una esmena in voce per al cas
que vostès la puguin acceptar, en la línia de concretar un poc
més aquesta proposició, i diu així: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
integral de suport a les famílies abans de tres mesos que
contempli instruments de coordinació, relació de prestacions i
ajuts de suport, programes i serveis, instruments de participació
i consulta, i instruments de gestió, seguiment i avaluació.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Avui el Grup
Parlamentari Popular ens du una proposició no de llei en relació
amb l’elaboració d’un pla integral de suport a les famílies. 
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A nosaltres ens agrada aquest concepte en plural, a les
famílies, perquè per a nosaltres ja hem de fugir de parlar sempre
en singular, la família, la família com un element estàtic o la
família com un element que té un perfil determinat. Les famílies
parlen d’altres realitats. Al cap i a la fi una família normalment,
quan tots tenim al cap una família, la família són uns adults i
uns infants, i per molt que potser ho dubti la Sra. Bauzá, que diu
que ara ningú no dubta ja, nosaltres mai no hem dubtat que la
família fos element de socialització d’un infant; el que passa és
que sempre ens allunyàvem del concepte clàssic de família,
home-dona, amb un determinat nombre d’infants. Avui
afortunadament les famílies són en plural, hi ha un
reconeixement d’aquesta pluralitat a través de la legislació
vigent a l’Estat espanyol, les famílies poden ser home-dona,
poden ser home-home, poden ser dona-dona. Però no només és
el sexe el que determina tal vegada aquesta pluralitat familiar,
sinó també la realitat social de les famílies: hi ha famílies
monoparentals, hi ha famílies "monomarentals", hi ha famílies
reconstituïdes, hi ha famílies en el sentit més clàssic del
concepte, home-dona i fills, hi ha famílies divorciades, hi ha tot
tipus de famílies de caràcter sociològic i també en relació amb
la sexualitat dels adults. Per tant, parlam efectivament de
famílies i ens congratula que hi hagi aquest concepte de
pluralitat en aquesta proposició no de llei.

Coincidim també que nosaltres pensam que les famílies o
l’espai familiar, és l’espai on se dóna suport, on existeix la
solidaritat, on es practica la solidaritat, també és un espai de
tolerància i també és un espai de convivència, hi ha temes
d’intergeneracions, de vegades hi ha temes de discapacitat,
temes de dependència, temes de tolerància en el sentit que per
exemple famílies reconstituïdes han de viure situacions de
tolerància que altres famílies d’altres perfils iguals no tenen
aquest component tan alt de tolerància, perquè és una nova
situació de convivència. I per tant, sí coincidim també amb
aquesta proposta que s’ha de reconèixer la família com un espai
de socialització i de solidaritat important per al seu (...).

Vostè ha dit que les famílies tenen unes càrregues i que
s’haurien de mantenir aquestes càrregues. Jo crec que no, jo
crec que les tasques de la família afortunadament s’estan
socialitzant cada vegada més. Fa 100 o 125 anys les famílies
educaven els seus fills, se socialitza l’educació i és la societat,
a través del sistema educatiu la que educa, ja no és
responsabilitat absoluta de la família. El mateix passa per
exemple en tenir cura de les persones majors, en tenir cura de
les persones amb discapacitat, en tenir cura de les persones amb
dependència. Sé que qualque parlamentari aquest concepte de
socialització no té a veure amb el socialisme, té veure en amb
el concepte de socialitzar la problemàtica social, els temes
comuns de tots els humans, no té a veure amb el socialisme. El
concepte de socialització sociològic, perquè no quedi cap dubte
de qualque parlamentari que ha fet gestos estranys.

Per tant, si això no es fa, si no es descarrega la família de
totes aquestes responsabilitats, perquè els que formam part
d’una família, els que tenim fills, sabem que és una entrega
absoluta, una entregada sense cap tipus de condicionat, però hi
ha una cessió d’aquests temes a la societat a través de les
administracions públiques, com és el tema de l’educació. Fa 150
anys la gent s’educava a ca seva o no s’educava. Ara educam a
través del servei públic d’educació. Fa escassament 20 anys el
tema de la dependència ni es plantejava a l’Estat espanyol. Tenir

una persona major amb alzheimer era una responsabilitat
familiar, ara hi ha una Llei de dependència que part d’aquesta
responsabilitat s’assumeix socialment. Per tant, sí que hi ha
aquest concepte. I això ha facilitat l’emancipació de les dones
o a l’inrevés, l’exigència que hem fet les dones d’emancipar-
nos, ha fet que també determinats processos se socialitzin en
aquest espai comú que són els serveis públics.

El 27 de gener de 2014 es registra aquesta proposició no de
llei i nosaltres estam satisfets, perquè no és una d’aquestes
proposicions no de llei que insten el Govern a seguir fent el que
fan, sinó que precisament és una proposició que recorda al
Govern que ha de fer allò que va prometre i que no va fer. Com
per exemple, com ja ha dit la portaveu del Partit Socialista,
l’any 2012 es va anunciar un dels objectius de la Conselleria de
Salut i Serveis Socials en aquell moment, era una Llei de
família, no hem conegut res, aquesta Llei de família continua
estant en el pressupost del 2013, no va aparèixer i és en el 2014
i fins i tot, a maig de 2013, a la compareixença de la primera
consellera d’Afers Socials d’aquest govern, quan ja anuncia fa
un any un Pla integral de família. Per tant, fa un any que el
Govern es va comprometre a elaborar aquest pla i casualment
ara, quan fa un any, el Partit Popular recorda a la consellera que
havia de fer un pla i no l’ha fet. Almanco no és una d’aquestes
proposicions no de llei que diuen que s’ha d’instar a fer allò que
ja es fa, sinó que el Parlament instarà a fer allò que va prometre
i que no fa. 

Nosaltres des del Grup MÉS preferim més les lleis que un
pla, ara el pla s’aprovarà a finals de l’any 2014, tendrà una
vigència tal vegada fins l’any 2016, l’any 2018, com que un pla
és una voluntat de govern, si hi ha canvi de govern, sigui del
partit que sigui, no té l’obligació de realitzar-ho; en canvi, una
llei que doni prestacions, que doni definicions, que doni
objectius clars, si es deroga ha de passar pel Parlament i per tant
hi ha un debat. Nosaltres sempre som més partidaris de lleis que
de plans o de programes. 

Tot i així, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei per allò que he dit i perquè a més, si haguéssim tengut
aquest pla, que el més bàsic és que recorda, perquè estam
d’acord també amb la ponent del Partit Socialista, que el pla ha
de tenir molts més components, que compti sobretot amb la
perspectiva de l’impacte familiar de forma transversal a tots els
àmbits, això és una puntualització que fa la ponent del Partit
Popular, i nosaltres hi estam d’acord, perquè si haguéssim
tengut aquest pla, segurament hauríem tengut un vot en contra
de la reforma laboral que va plantejar el Partit Popular, on les
dones embarassades que tenien fins ara protecció durant un
embaràs, un acomiadament d’una dona embarassada era nul, ara
com que les dones embarassades o no embarassades es
contracten a pràctiques durant dos, tres anys, queden
embarassades durant aquests dos o tres anys i com que estan en
pràctiques i et poden treure el dia que vulgui l’empresari, les
dones embarassades se'n van al carrer i ningú no les protegeix.
Hi ha sentències en aquest sentit, abans sí que estaven
protegides. Si haguéssim tengut aquest pla, s’hauria recordat
que això no. 
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O per exemple quan s’ha pujat l’IVA dels bolquers, també
aquest pla hauria dit que això no convenia. O quan s’han retirat
els bolquers de les residències de menors amb discapacitat, com
ha fet la Conselleria de Sanitat, aquest pla hauria dit que això no
convenia perquè supòs que aquesta mesura s’hauria valorat i
hauria dit que anava en contra de la família. O hi hauria hagut
un informe en contra de tota la reducció de les polítiques
públiques de conciliació familiar que ha fet el Partit Popular. O
hi hauria hagut un informe en contra de l’eliminació de la
Seguretat Social, dels cuidadors de dependència, que també va
fer el Partit Popular, que era la primera vegada a la història que
es reconeixia que la feina de cuidar una persona depenent 24
hores era una tasca social, era una feina i, per tant, es donaven
d’alta a la Seguretat Social com a familiars cuidadors. I això
també hauria tengut un informe en contra. Com hauria tengut un
informe en contra la pujada d’IVA que ara es preveu de
productes bàsics que proposa el Fons Monetari.

Per tant, ens hauria anat bé aquest programa, aquest pla,
perquè totes aquestes mesures haurien hagut de passar i
segurament hauríem tengut informes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’acabar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Per tant, nosaltres donam el vistiplau a aquesta
proposició no de llei i si el Partit Popular accepta les esmenes
del Partit Socialista, també hi estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions?

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, primero de todo
agradecer el apoyo del Grupo MÉS a la proposición. Decir de
todo lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista, no
comparto muchas cosas de la exposición, sí que comparto otras.
Evidentemente las dificultades que se han vivido en los últimos
años, no vienen de ahora y evidentemente muchas de las
restricciones también se han dado precisamente en esos
elevadísimos índices de paro que se dieron en gobiernos de
otras etapas, en los que no voy a entrar, porque, como se ha
demostrado, los ciudadanos ya están muy cansados del “y tú
más y tú más”.

Efectivamente, yo creo que lo que es facilitar la conciliación
y la corresponsabilidad es algo en lo que estamos de acuerdo
todos y precisamente en esa linea están yendo las políticas del
Partido Popular a nivel nacional y a nivel autonómico. Es más,
como le he dicho anteriormente, lo que es el Plan integral de
igualdad de oportunidades, en el que se ha puesto sobre la mesa
un presupuesto de 3.127 millones, el 70% de ese presupuesto
está destinado precisamente a empleo y a conciliación de la vida
familiar y laboral. Creo que se está haciendo un trabajo en ese
sentido porque para el Partido Popular es importante
precisamente hablar de conciliación y hablar de
corresponsabilidad.

Yo le quiero corregir que el Grupo Parlamentario Popular no
es el que tiene que presentar el plan. Nosotros instamos
precisamente al Gobierno que es el que tiene que presentar ese
plan con todo el desarrollo de las medidas y nosotros
precisamente apostamos por una linea para ir hacia un sentido,
pero no es cosa de este grupo parlamentario presentar un plan,
no es la función de un grupo parlamentario.

En cuanto a lo que decía la Sra. Santiago, yo creo que casi
comparto más algunas de las apreciaciones que ha hecho la Sra.
Santiago, en todo lo que es la importancia de la familia. Le voy
a decir que no estoy de acuerdo en que la educación la tenga que
dar la sociedad. Yo creo que existen una serie de valores que se
aprenden en la familia que no se aprenden en otro sitio. Como
por ejemplo precisamente esa relación intergeneracional, o ese
tipo de valores de solidaridad y tolerancia que yo creo que por
mucho que los niños vayan a las escuelas, si en su casa no
aprenden determinados valores, no son sustituídos por la
escuela.

Me han sacado a relucir si la ley, el Plan de familia, ... yo
creo que en un momento determinado se decidió que dada la
situación actual, evidentemente en tema de familia hay
muchísima regulación y creímos que era importante un poco
poner sobre la mesa y coordinador todas aquellas medidas
dentro de las diferentes consellerias y diferentes
administraciones que se podían poner sobre la mesa para dar lo
que es un apoyo real a las familias, porque muchas veces es
verdad que es fácil aprobar leyes, que después también quedan
vacías de contenido, entre que se aprueban y no se qué, pasa la
legislatura y tampoco se ha podido hacer nada en este sentido.
Yo creo que las leyes son importantes, pero un plan de acción
con medidas concretas que además, también recogerá, por lo
que me han informado, esas medidas de apoyo a la mujer
embarazada que estamos defendiendo en esa ley que está en
tramitación, creo que es muy importante.  y creo que las
familias lo van a valorar muchísimo más que no a lo mejor una
ley de declaración de intenciones.

Sí que le quiero decir que en el tema de los cuidadores
familiares, en materia de dependencia, evidentemente la
iniciativa puede ser buena, pero una iniciativa en la que después
esos cuidadores familiares, el ministerio se compromete a pagar
su Seguridad Social y se dejan 1.000 millones de deuda
precisamente a la Seguridad Social de esos trabajadores, yo creo
que eso tampoco es la solución a estos problemas. Y que
además, como usted bien sabrá, esa medida supuso un aumento
del número de personas del ámbito de los servicios sociales que
se fue al paro, porque esto también provocó un cierto abandono
de lo que eran los servicios del ámbito de la dependencia, para
quedarse en casa y muchas veces sin tener una garantía concreta
de que el servicio que se le estaba dando al dependiente era del
todo profesional. 
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Yo creo que la apuesta que se ha hecho por la reforma de la
Ley de dependencia es precisamente garantizar que todo ese
servicio a los dependientes sea de calidad y sea profesional y
que eso además favorece a muchas mujeres que en un momento
determinado han sido como condenadas a quedarse a trabajar en
casa, pudiendo tener un nuevo nicho laboral que es el tema
precisamente de la dependencia que puede generar muchísimos
beneficios a nivel de creación de empleo.

No aceptaré la enmienda del Grupo Socialista tal como está
planteada. Y agradezco de nuevo el apoyo del Grupo MÉS.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Passarem idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 726/14.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 726/14, per 9 vots a favor i 4 abstencions.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1007/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de llengües.

Passarem ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm
1007/14, també del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
llengües. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Margalida Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes. Avui veim una
proposició no de llei del Grup Popular, en què volem constatar
la importància del coneixement de les llengües estrangeres, per
millorar l’ocupació a l’entorn actual, especialment a la nostra
comunitat autònoma.

Crec que és important posar dades objectives al coneixement
que tenim tots que saber idiomes és essencial per accedir a un
lloc de feina, a un mercat cada cop més competitiu i més
internacional. Des de finals del segle XX i aquest inici de segle
XXI, el món laboral ha evolucionat constantment i a un ritme
vertiginós. L’actual model econòmic i social està marcat per
l’avanç tecnològic dels sistemes d’informació, els canvis en els
mitjans i models de comunicació, l’accés massiu a la informació
i la internacionalització dels mercats i dels processos de
producció. Tot això té unes conseqüències directes en s el
mercat laboral i que es podrien resumir en la globalització
d’aquests mercats i la mobilitat dels treballadors.

Als professionals, siguin del sector que siguin i del nivell
formatiu que sigui, cada cop se’ls exigeix una major
especialització professional i a més, la capacitat de poder-se
comunicar, compartir, negociar en una segona o tercera llengua,
a fi de poder donar resposta a la realitat empresarial i productiva
actual. Per això, de cada cop més, juntament amb els
currículums, es fan més necessaris els certificats de competència
lingüística i documents oficials que acreditin el nivell d’idiomes
que posseeix cada persona.

A més, dins l’àmplia oferta formativa en idiomes, cada cop
cobren més presència cursos específics per a competències
professionals, com ara anglès per a negoci, d’atenció al públic,
turístic, sociosanitari, etc. A més dels idiomes tradicionals que
se’ns poden venir tots al cap, anglès alemany, francès o italià,
la irrupció de mercats emergents dins el panorama internacional,
ha duit també l’aparició de nous idiomes que suposen un clar
valor afegit a qui els coneix, parlam de països com Xina, Índia,
Brasil, Turquia, Rússia, Polònia, etc. L’estudi de llengües com
ara el xinès mandarí, l’àrab, el rus, el coreà, deixa de ser un
exotisme, per convertir-se cada cop més en una realitat del
nostre entorn que ens pot obrir infinitats d’oportunitats. 

Coneixent idò que aquest és el panorama actual, alguns
estudis recents de consultores amb una trajectòria reconeguda,
demostren que dominar una segona llengua, concretament
l’anglès, pot augmentar fins un 44% les possibilitats d’accedir
a un lloc de feina. A més, a major qualificació, major és
l’exigència d’idiomes i el fet diferencial ja no el marca el fet de
conèixer un segon idioma, sinó que el valor afegit es troba en el
tercer idioma.

Tot i aquest panorama, el domini d’idiomes continua sent
una assignatura pendent en el nostre país. Espanya, segons
l’Eurostat, és el tercer país de la Unió Europea amb menor
nombre d’adults entre 25 i 64 anys que declarin parlar almenys
una llengua estrangera. El percentatge d’espanyols que coneixen
una altra llengua és del 51%, valor que se situa molt per davall
de la mitjana comunitària, que és del 66%. Podríem pensar que
es tracta d’unes generacions que no donaven la importància
actual al coneixement i a l'aprenentatge d’idiomes, o que es
preparaven per un mercat laboral que poc o res té a veure amb
l’actual, i això és cert. El que passa és que si anam a les noves
generacions, el que passa amb els nostres joves i com els estam
preparant per aquest reptes de present, el panorama no és més
esperançador. 

Dos de cada tres alumnes afirmen no comprendre l’anglès en
finalitzar l’ESO. Un recent estudi de la Comissió Europea, situa
Espanya a la cua dels països comunitaris en el coneixement
d’idiomes entre alumnes de 16 anys. Un 31% no entén més que
paraules soltes. Un altre terç no passa del nivell bàsic. I només
de cada quatre té un nivell acceptable en comprensió oral. En
comprensió lectora el nivell és més acceptable, però més de la
meitat no arriba a l’aprovat.

A Espanya l’ensenyament d’idiomes comença tard i amb
una metodologia que no condueix que l’alumne pugui pensar i
comunicar-se amb l’idioma d’aprenentatge. Tot i que cada cop
més són més els centres bilingües en el nostre país que
s’apunten a metodologies innovadores com l’AICLE.
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Per això des dels poders públics, tenim l’obligació no només
de millorar aquest coneixement entre els joves en edat de
formar-se, sinó d’oferir una oferta formativa que permeti
millorar les possibilitats d’ocupació d’aquells que no ho van fer
en el seu moment i que a més, s’adapti al nou panorama
lingüístic de la nostra comunitat. En resposta a la demanda del
món laboral, el SOIB ha apostat per la formació de llengües
mitjançant accions formatives a totes les Illes Balears. El 2014
hi ha programades diverses accions d’anglès, alemany, italià i
rus per a l’atenció al client, o per a la gestió comercial, també
accions formatives de xinès.

A més d’aquesta oferta i amb la finalitat de poder acreditar
oficialment l’alumnat que superi els cursos, es va signar un
acord entre el SOIB i la Direcció General de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans, per tal de poder
iniciar un programa que unifiqués les línies d’actuació de la
formació professional ocupacional amb la formació reglada de
les escoles oficials d’idiomes. L’objectiu és acreditar
oficialment cursos d’idiomes per a desocupats finançats pel
SOIB. El pressupost per a 2014 és de 312.000 euros. 

Hi ha 26 accions formatives previstes el 2014, de les quals
5 han començat aquest mes de maig amb 125 alumnes, i les
dades dels cursos que s’han iniciat ara són de 19 de maig a 27
de juny. Tenim un nivell A1 o bàsic 1 a l’Escola Oficial
d’Idiomes, a l’extensió del IES Sa Serra a Sant Antoni
d’Eivissa, un B1 a l’IES Sa Serra també a Sant Antoni, un B1
intermedi al CEPA de Llevant de Manacor, un B1 a l’Escola
Oficial d’Idiomes de Ciutadella o un B2 avançat al CEPA Joan
Mir i Mir de Maó. Hi ha 25 places a cada acció formativa i
tenen prioritat aquells que vénen derivats de les oficines del
SOIB. Els cursos són de 120 hores, equivalents a cursar la
formació a una escola oficial d’idiomes, es fan quatre hores
diàries i la durada del curs és de sis setmanes. Els alumnes que
superin aquests cursos tendran una certificació acadèmica de
l’escola oficial on consta que han aprovat el curs i la seva
equivalència dins el marc comú europeu de referència de
llengües. El perfil dels candidats són desocupats, més o manco
un 20% dels assistents, o ocupats amb horaris compatibles amb
l’horari del curs. Els candidats s’han de comprometre a assistir
i a completar tot el curs i han de tenir els mateixos requisits
d’accés com si fos un curs d’una escola oficial, una prova de
nivell o bé haver fet un curs anterior a una escola oficial. El
material del curs és també totalment gratuït i es donaran ajudes
per al transport a les persones que compleixin amb l’assistència.

Aquesta és una experiència pionera a Espanya, i la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats també preveu, i
per això nosaltres instam aquesta conselleria, ampliar aquesta
oferta a altres municipis de les Illes Balears i a continuar
ampliant aquesta oferta a partir del mes d’octubre de 2014, un
cop acabada la temporada alta. 650 persones està previst que es
puguin formar a les Illes Balears durant el 2014 dins aquests
cursos gratuïts.

Ja sé que em diran que aquesta PNL està desfasada, ja que
moltes de les accions, i ho he dit jo mateixa, acaben de
començar o bé estan a punt de fer-ho, cosa que no era així quan
vàrem enregistrar aquesta proposició, però tot i així creim que
és important instar el SOIB a continuar perfeccionant aquest pla
de llengües, continuar incrementant l’oferta tant en el nombre
de cursos com en l’oferta d’idiomes, continuar apostant per
nous idiomes, per no perdre en cap moment el contacte amb les
necessitats del mercat laboral; i també com he dit, incrementar
aquesta oferta a diferents municipis i arribar a la resta d’illes. 

Els idiomes són una de les competències claus de la Unió
Europea per accedir al mercat de treball i des del Servei Públic
d’Ocupació s’ha de renovar constantment aquesta oferta perquè
això sigui així. Només així serà un vertader servei útil tant per
als treballadors que vulguin millorar les seves competències
com per a persones desocupades que vulguin tenir més
possibilitats d’accedir a un lloc de feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, estam d’acord amb la portaveu del Grup Popular,
la Sra. Prohens, que les Illes Balears com a país que som
eminentment turístic té unes implicacions i això comporta unes
necessitats específiques amb relació a l’ensenyament i a
l’aprenentatge de llengües. Som conscients que encara que la
normativa europea ho recomana especialment en zones
turístiques el fet que aquestes illes, totes elles, són zona turística
fa que la qüestió s’hagi d’ampliar i que hagi de tenir unes mires
i unes amplituds que no es poden, com a mínim, tenir en contra
altres llocs d’Europa. Per tant, aquí és molt més fonamental fins
i tot que allò que marca la pròpia normativa europea.

També és cert que portam molt de temps, i en aquesta
comissió n’hem parlat molt “moltíssem”, com diuen a Sant
Josep, intentant que el Govern i el grup majoritari d’aquest
parlament demostrin una mica més de sensibilitat amb relació
a l’ensenyament de llengües. 

La proposició no de llei que ens presenta avui constitueix,
entenem, un avanç, encara que sigui petit, al qual lògicament no
ens hi podem negar. Està bé, per descomptat, que el SOIB
contribueixi, amb el granet d’arena que li correspon, a
l’ensenyament de llengües. També va en la bona direcció la idea
que l’oferta més habitual es vegi ampliada amb estudis de
llengües com ara, en aquest cas, el rus i el xinès que són la porta
als nous mercats. 
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Pens que no pot ser de cap altra manera i més si tenim en
compte que el turisme rus ja fa anys que creix, que es consolida
com un turisme important en aquestes illes i que també el
turisme xinès, encara que a vegades pareix que costa que algun
diputat ho acabi d’entendre o que alguns grups ho entenguin,
fins i tot si no vaig equivocada l’estiu que ve ja comencen vols
directes de Palma, de Son Sant Joan, a Shangai. Per tant, això ja
és una entrada directa que consolidarà un sector turístic i, per
tant, pens que és important que es camini cap a... vull dir, que
es faciliti, que es donin aquestes oportunitats als treballadors de
les Illes Balears. Per tant, que tothom tengui aquestes
oportunitats.

L’exposició de motius que comentam es refereix a un fet
altament preocupant, és a dir, la manca de formació lingüística
de molts de treballadors de l’Estat espanyol. Vull recordar aquí
també que quan en altres proposicions no de llei us havia
esmentat també els estudis que feia la Càtedra Melià de
Turisme, que el principal punt negatiu que sortia de la Càtedra
Melià quant al món turístic de les Illes també era aquest
desconeixement de llengües, que era el primer punt negatiu que
marcava, diríem que era el handicap que marcaven els turistes,
per tant, diríem allò que eren els nostres clients dins aquesta
indústria. 

Sí que és cert que també s’ha de tenir en compte que el fet
que l’Estat espanyol, un estat que es diu que oficialment és
monolingüe, no reconegui quatre llengües majoritàries que té
més altres més minoritàries, això fa, i a veure si també es pot
aconseguir conscienciar a tothom, que el fet que passi una
anomalia com aquesta fa que les actituds lingüístiques dels
ciutadans de l’Estat espanyol siguin molt negatives. Per tant,
això llavors a la llarga crea tota una sèrie, diríem, de vacunes en
contra, seguint les teories de Pàvlov, que els incapacita per
aprendre altres llengües si tenen aquestes actituds tan arrelades
en contra del plurilingüisme, sobretot a l’Estat espanyol.  

Bé, amb els cursos del SOIB també entenem que no basta,
no hi ha prou, ho hem parlat altre vegades, aquests estudis de
rus o de xinès s’haurien d’ampliar, i ho hem dit moltes vegades,
a les escoles oficials d’idiomes. Entenem que és l’organisme
oficial que ha de donar aquestes certificacions, que pot donar
una formació completa, no només aquests cursos de 120 hores,
ja està bé, vull dir, que hi siguin els cursos de 120 hores, però sí
que seria de desitjar i treballar en aquest sentit que són les
escoles oficials d’idiomes les que han de donar aquesta titulació,
una titulació seriosa, completa i que té tota la validesa per a la
persona que es forma. Per tant, crec que aquest és el seu camí.

També sí, Sra. Prohens, li faig una pregunta, si la formació
aquesta en llengües que es donarà, per tant, a les persones en
atur serà una formació en llengües certificada, homologada, si
aquestes certificacions que es donaran a aquestes persones en
atur estan homologades o estaran homologades per l’Escola
Oficial d’Idiomes. Això és important. He entès per l’explicació
que ens deia abans que sí, però m’agradaria que quedàs clar. 

Finalment, crec que, i també aquí li ho torn a repetir, crec
que apedaçar, que això són pedaços que es van posant a
situacions, però que s’hauria d’afrontar d’una manera decidida
la necessitat de formació en llengües que tenen les Illes Balears,
sobretot per la seva situació, pel seu mercat i per la seva
indústria. Trobam positiva aquesta proposta, però pensam que
no hi ha prou i que s’ha de deixar i s’ha de treballar perquè les
escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears puguin oferir en
tota la seva amplitud aquests estudis. 

També m’agradaria fer-li una esmena in voce, que seria un
punt 2, on diria que “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern, és a dir el PIB insta el GIB, a fer extensiva a totes les
illes l’oferta formativa abans esmentada”. Vostè ha posat com
a exemple l’Institut de Sa Serra, però tots els exemples que
m’ha posat de l’Institut de Sa Serra jo he entès que eren estudis
d’anglès. Per tant, clar, vull dir, ja em sembla bé, però jo ja sé
que l’extensió de l’Escola d’Idiomes de Sa Serra bàsicament és
d’anglès, per tant, si vostè a la seva proposició no de llei parla,
diu, especialment pels diferents nivells d’anglès i també pels
nous idiomes, com ara rus o xinès. Crec que no estaria de més
fer aquest segon punt que seria això, recordar al Govern que té
aquesta obligació d’atendre per igual, atenent el criteri que
sempre parlam d’equitat, totes les illes. Per tant, sí que li
agrairia si tenguessin a bé estudiar incloure aquest punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei toca
bàsicament, bé, la seva exposició bàsicament toca dos temes, un
és el reconeixement, jo crec que per part de tots, que els idiomes
cada vegada són més necessaris per a la formació laboral,
independentment de quin tipus d’ocupació es faci i de quin tipus
de qualificació es necessiti per a aquella tasca concreta, aquella
ocupació concreta, que els idiomes són necessaris a totes. Un
altre, és aquest canvi en el mercat laboral que permet una
mobilitat de treballadors i treballadores que mai no s’havia vist.
Vull dir, ara la mobilitat dels treballadors i treballadores està a
l’ordre del dia, les generacions joves ho tenen molt incorporat
en el seu projecte de vida, poder fer feina avui aquí i d’aquí a un
any fer feina a França, a Anglaterra o a un altre país.

També, i no ho reconeix aquesta proposició no de llei, també
es dóna un fet que mai no s’havia donat a la història laboral com
aquests dos anteriors, l’exigència d’idiomes i la mobilitat dels
treballadors, que és que ara es demana més formació que mai
als treballadors i en canvi se’ls redueix el sou. Si fa escassament
deu anys a un cambrer que parlava un idioma a part del castellà
se li demanava un idioma i se li pagava un plus per aquell
idioma ara se li demanen dos idiomes i, a més, té el sou més
reduït, com demostra l’Institut Nacional d’Estadística que any
rere any la mitjana del sou es redueix al conjunt de l’Estat
espanyol.
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Després vostè ha fet una exposició, jo crec que coincidim,
de les grans dificultats que té el conjunt de l’Estat espanyol amb
tema dels idiomes, que segurament és un problema de caràcter
pedagògic, no crec que tengui a veure amb les capacitats
intelAlectuals dels espanyols, vull dir, supòs que és un problema
pedagògic perquè el francès s’estudiava abans de l’EGB i
després es va introduir l’anglès i continuam tenint problemes i
a tots els estudis que es fan a nivell europeu i a nivell nacional
aquest problema es reconeix. Per tant, hi ha qualque problema
de caràcter pedagògic que no dóna. 

En l’exposició que vostè ha fet, cregui’m, que la solució que
vostè dóna aquí o la proposta que dóna aquí realment no és una
solució, vull dir, uns cursos al SOIB no dóna una solució a
aquest tema. Com apuntava la portaveu del Partit Socialista
l’Escola d’Idiomes ens garanteix més, realment, poder complir
amb aquestes mancances i jo diria que també una aposta seriosa
per introduir de forma seriosa l’anglès a les escoles. Dic
l’anglès perquè és el llenguatge internacional i és el llenguatge
en aquest moment científic, fa cinquanta anys era el francès, no
sabem quin serà d’aquí cinquanta anys l’idioma internacional o
científic, però l’anglès sí. Això es fa, cregui’m, amb recursos
pedagògics i amb el consens de la comunitat educativa, cosa que
aquest govern encara no ha fet, no es pot introduir l’anglès per
decret llei i s’ha d’introduir d’una forma consensuada i amb
recursos.

Per tant, nosaltres entenem la bona voluntat d’aquesta llei,
però si vol vostè facilitar que el nostre grup parlamentari li doni
suport li demanaria que ho dividís en dues parts, per una part,
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar apostant pels idiomes dins el Pla de llengües
del SOIB”, si el Partit Popular vol votar aquest punt per separat
nosaltres ens hi abstendríem. I un segon punt, seria incrementar
l’oferta especial per als diferents nivells d’anglès i per a nous
idiomes com ara rus i xinès. Crec que per a nosaltres... si vostè
vol facilitar que el nostre grup parlamentari li doni suport,
nosaltres li donarem suport, i ja ho hem dit en diverses ocasions,
tot allò que sigui instar el Govern a fer coses, però utilitzar el
Parlament per reconèixer que el Govern fa una determinada
cosa o animar-lo a continuar fent allò que fa, idò, nosaltres
consideram que no és adequat.

Per tant, si vostè vol fer aquesta divisió dels dos punts, el
Partit Popular podria votar allò que vostès considerin que s’ha
de votar i nosaltres li podríem donar suport al segon punt. I no
tenc cap problema d’incorporar també el punt que ha matisat la
portaveu del Partit Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Prohens? 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria agrair el
suport del Grup Socialista a aquesta proposició no de llei.
Contestaré un parell de coses que s’han plantejat. Voldria
destacar aquesta aposta que ha fet el SOIB pels idiomes, de la
qual cosa es dedueix que actualment dels cursos de formació
que s’ofereixen des del SOIB, que és d’allò que va aquesta
proposició no de llei, és un tema molt concret, un 80% són

accions formatives dirigides al certificat de professionalitat i la
resta, un 20%, dirigides a aquests cursos d’idiomes. 

En aquests cursos d’idiomes, sí, per ventura no ha quedat
clar en la meva primera intervenció, ho torn a repetir, això ve
d’un conveni que s’ha firmat entre el SOIB i l’Escola Oficial
d’Idiomes, per tant, les persones que cursin aquests estudis
tenen una acreditació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes i la
seva equivalència en el marc comú de referència, és a dir, si han
superat un B1, un B2, un A1, etc., i vénen finançats el cent per
cent, tant el curs com el material, pel SOIB per a persones
desocupades, que és un poc l’objectiu d’aquests cursos. Encara
que també s’hi poden inscriure ocupats que estiguin en el SOIB,
però tenen preferència aquests altres.

M’han parlat també de les escoles oficials d’idiomes, jo crec
que hi ha hagut una aposta d’aquest govern també per les
escoles oficials d’idiomes, hi ha hagut un increment molt
notable de places especialment per al cursos d’anglès, que són
els cursos que tenen més demanda dins l’Escola Oficial
d’Idiomes. El tema de l’anglès, perquè també és un tema que
ve... o dels idiomes, de les llengües en general, és un tema que
ve d’enrere i si veim, per exemple, unes altres dades que tenc
d’un estudi que s’ha fet amb alumnes de quinze anys només un
26,7% a Espanya tenen un nivell B1 o superior en la primera
llengua estrangera mentre que a Europa un 43,5% tenen aquest
nivell B1. En canvi, si ens anam al percentatge d’alumnes de
quinze anys que estan matriculats a una segona llengua
estrangera a Espanya és d’un 40,2% i a la Unió Europea és d’un
60,8.

Aquí tenim, a més, l’Estratègia Europa 2020 que ens marca
uns objectius molt clars quant a aprenentatge i adquisició de
llengües estrangeres, per una banda, el 50% dels joves de quinze
anys, l’objectiu que es marca és que aquest 50% es pugui
defensar almenys en una llengua, a part de la llengua materna o
la llengua pròpia, en una primera llengua estrangera i, per altra
banda, que el 75% dels alumnes d’educació secundària de
primera etapa estiguin matriculats en una segona llengua
estrangera. 

Per tant, veim que encara estam lluny d’aconseguir aquests
objectius que ens marca la Unió Europea, que és una de les
prioritats de l’Estratègia Europa 2020. És una prioritat que s’ha
recollit tant dins la reforma de la Llei educativa, dins la
LOMCE, com en el Programa de Garantia Juvenil on també hi
ha una aposta clara per la formació en idiomes com també,
encara que l’oposició ho continuï criticant, la política d’aquest
govern també ha fet una aposta clara pel trilingüisme en els
centres escolars perquè, a més, veim a totes les recomanacions
que començam tard aquesta ensenyança de llengua estrangera.
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No tenc cap problema a acceptar l’esmena que m’han fet in
voce, sí que m’agradaria afegir “segons la disponibilitat
pressupostària i la demanda existent”, perquè per fer això, quan
es programa uns cursos des del SOIB hi ha cursos d’idiomes
com l’anglès, els temes que jo he posat com a exemples, que
tenen una demanda molt clara i cursos d’uns altres idiomes que
tot i que la seva importància és creixent i que això... que tots
estam d’acord, la seva demanda a segons quins indrets encara
no dóna per poder organitzar un curs. Per tant, crec que s’ha de
tenir en compte la variable de la disponibilitat pressupostària i
de demanda també de cada un dels territoris. Per tant, si podem
afegir aquesta precisió sí que no tenc cap problema

Quant a la intervenció de la portaveu del Grup MÉS, ha
parlat del tema que avui dia sembla que un idioma no és un
valor afegit i jo... o que... bé, que no es paga, el que voldria dir
i ho venim defensant -crec- des del Grup Popular des del primer
moment en què hem defensat el trilingüisme és que..., sobretot
el que és l’anglès a dia d’avui no és un valor afegir, vol dir, és
un requisit indispensable, imprescindible en el 70% de les
ofertes que hi ha en aquest moment al SOIB. Vol dir, ja no és
mèrit, sinó que és requisit per accedir de base a un 70%
d’aquestes ofertes. El que marca -i ho deia en la meva primera
intervenció- aquest valor afegit, sobretot en una comunitat
turística com la nostra, és aquesta segona llengua estrangera. 

Que existeix un problema pedagògic?, és clar i jo ho he dit.
Vol dir, tenim un ensenyament en llengua estrangera, sobretot
en anglès, que aposta molt per la gramàtica i que deixa de banda
temes com comprensió, tant oral com escrita, com comprensió
lectora, que fa que els nostres alumnes sàpiguen en segons quins
casos la teoria, però no puguin pensar en llengua estrangera, que
és el que et du..., quan tu pensen en una llengua estrangera, això
és el que et du a la capacitat de poder-te defensar de manera
còmoda o no.

L’esmena que..., la veritat és que no entenc molt bé per què
es vol separar, vol dir... en principi no hi tenc cap problema,
però sí que al segon punt a “incrementar l’oferta” afegiria
“l’oferta al SOIB” o “dels cursos del SOIB” per tal que quedi
clar als dos punts que del que parla aquesta proposició no de llei
és d’aquests cursos que finança el SOIB.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, ens podria dir exactament o llegir exactament
com queda l’esmena aquesta o facin un recés d’un minutet.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, ens pot dir exactament com queden aquestes
dos punts? Llegeixi’ls, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, a veure, "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar apostant pels idiomes
dins el Pla de llengua del SOIB i a fer-lo extensiu a totes les
illes segons la demanda o en virtut de la demanda existent",
seria el primer punt.

El segon punt, "el Parlament de les Illes Balears insta..."

(Se sent de fons la Sra. Santiago i Rodríguez que diu: “no,
no, allò de les illes ha d’estar al segon punt , si no, no... saps?
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar apostant pels idiomes del Pla de llengües
del SOIB, punt. Això seria un punt”)

D’acord.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No i... "continuar apostant pels idiomes dins el Pla de
llengües del SOIB i fer-lo extensiu a totes les illes, el que és el
pla de llengües, segons la demanda" i si vols un segon punt, "el
Parlament de les Illes Balears insta el SOIB a incrementar
l’oferta ...", afegiríem “el SOIB”, que quedi clar que és el SOIB,
"a incrementar l’oferta especialment per als diferents nivells
d’anglès i per a nous idiomes com ara el rus o el xinès".

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi estan d’acord els grups parlamentaris, Sra. Marí, hi està
d’acord?

Idò entenc aprovada per assentiment la Proposició no de llei
RGE núm. 1007/14.

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