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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. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? Idò passam a l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 453, 565 i 776/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 453/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de
segona oportunitat per a joves de 16 a 30 anys.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 453/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques de segona oportunitat per a joves de 16 a 30 anys, té
la paraula l’Hble. Sra. Rosamaria Alberdi per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, presidenta. Seré breu, però avui que és dia
8 de març, vull començar la meva intervenció felicitant totes
aquelles dones que consideren que el dia d’avui és una ocasió
per celebrar, encara que surtin d’un brutal acte de violència, de
celebrar que la lluita aferrissada de moltes, ha aconseguit que
una gran part de nosaltres, desafortunadament no totes, gaudim
de drets i oportunitats que durant molt de temps ens han estat
negats solament per ser dones. I vull recordar també avui que
aquesta lluita per aconseguir una societat igualitària duta en el
nostre país ha de continuar i que segurament serà molt llarga.

Dit això, pas ràpidament a argumentar la importància que
aquesta iniciativa que presenta el Grup Parlamentari Socialista,
en relació amb la necessitat de dotar a les nostres illes d’això
que jo anomeno un pla integral de formació de segona
oportunitat. 

Estic segura que saben que la nostra comunitat presenta la
taxa d’abandonament escolar prematur més alta de l’Estat, de
fet les dades d’aquest document que ens varen donar l’altre dia,
diu que nosaltres tenim un 36,7% a les nostres illes, front la
d’Espanya que és d’un 28,4%, que a la vegada dobla la de la
mitjana europea que és d’un 14,4%.

Els motius que ens han portat a aquesta situació
d’abandonament primerenc dels estudis són variats i vénen de
fa temps, especialment en la facilitat per trobar feina poc
qualificada i ben retribuïda en el sector turístic i en la
construcció, en una època en què es combinaven la bonança
econòmica i la promoció d’això que després hem anomenat
bombolla immobiliària i que ens ha acabat esclatant a tots a la
cara. Això s’ajunta a una crisi econòmica profunda que ja fa
més de dos anys que està activa i que ens dóna, amb dades de
2010, que a Balears hi hagi una taxa d’atur dels joves del 43%,
front d’una taxa espanyola del 41% que tampoc és massa
afalagadora, la veritat.

Així doncs, ara mateix es dóna una paradoxa, per un cantó
un important nombre dels joves que varen deixar els estudis per
treballar, ara mateix no tenen feina, però a més no tenen feina
ni qualificació per trobar-ne, i el que és més important, aquesta
manca de feina i de capacitació per adaptar-se a les variacions
del mercat laboral en temps de crisi, augmenta significativament
el perill d’aquests joves de caure en l’exclusió social. A més, a
la nostra comunitat autònoma amb una economia de serveis,
centrada en el turisme, que vol ser competitiva dins de la
Mediterrània, ha d’avançar per dotar els seus treballadors i
treballadores de coneixements, especialització i alhora
capacitar-los per adaptar-se a un mercat que canvia. L’educació
de segona oportunitat és precisament l’eina més efectiva per
recuperar aquest cabdal d’energia que signifiquen les persones
que varen abandonar el sistema educatiu de manera precoç.

A part de l’accés fàcil al treball, hi ha també altres dos
factors que són importants a l’hora d’entendre per què es
produeix l’abandonament escolar primerenc. Aquests factors
són dos, a part del de trobar feina fàcil i ben retribuïda i amb
poca exigència de qualificació, el primer d’aquests factors és el
que anomenem les característiques individuals de les persones
joves, o sigui els seus valors, les seves actituds i les seves
conductes, que contribueixen a la predisposició a abandonar
l’escola. Entre aquestes característiques destaquen que hi ha un
fracàs escolar previ o sigui que tenen males notes, i aquestes
males notes reiterades fan que sigui més fàcil per ells abandonar
l’escola i a més, fer-se unes expectatives de baixes aspiracions
educatives i laborals, o sigui, no tenen pretensions de trobar
feines molt qualificades, perquè saben que si no estudien, no ho
podran aconseguir.

L’altre factor determinant en l’abandonament escolar
primerenc són aquestes característiques de l’entorn, que, com
sabeu, són la família, l’escola, la comunitat en què els joves es
desenvolupen, i això que diem el seu entorn més proper, els seus
iguals. Davant d’aquests complexos factors, és necessari cercar
solucions que, al meu entendre, han de tenir tres
característiques; per un cantó ser solucions integrals,
globalitzadores, per l’altre cantó ser flexibles i també ser
integradores. 

O sigui, solucions que tinguin en compte aquests diferents
factors que van provocar l’abandó per tal de no repetir-los a
l’educació de segona oportunitat. No podem fer el mateix que
fèiem a l’educació que va ser abandonada, justament quan el
que estem dient és que el sistema sanitari els ofereix un altre
camí per reinsertar-se. Cercar solucions que siguin
personalitzades, ja sé que no és fàcil, però també és cert que
aquestes persones, aquest nombre important de persones joves
que han abandonat els estudis i estan a l’atur, tenen necessitats
d’educació i de formació diferents cadascuna d’elles; i, en tercer
lloc, solucions que estiguin arrelades a l’àmbit laboral, a les
seves necessitats i que comptin amb la participació de les
empreses.
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L’educació de segona oportunitat té precisament com a
finalitat, lluitar contra l’exclusió social que va lligada a
l’exclusió escolar, sobretot en aquesta població jove. Es tracta,
com ho defineix a mi em sembla molt bé Salvà, d’un conjunt de
formacions que inclouen tres formacions: l’educació per a
l’obtenció d’una titulació, o sigui que tinguin els estudis de
l’ESO, però també les especialitzacions que puguin adquirir,
depenent de les seves motivacions, que incloguin diverses
modalitats de formació per al lloc de treball, els itineraris, la
formació professional reglada, les mil coses, moltes de les quals
ja les estem fent; i, per últim, que inclogui una formació
relacionada directament amb els interessos dels joves, amb la
finalitat, perquè cal tenir en compte que en l’abandó hi havia
aquesta qüestió de les actituds i de la personalitat de cada un
dels joves, una formació que els permeti facilitar el seu
desenvolupament personal i la presa de decisions personals i
socials que els faran persones productives, arrelades i
necessàries per a la nostra societat.

La formació de segona oportunitat ha de ser un sistema que
permeti arribar per múltiples camins a la qualificació i a la
millor situació per trobar feina. A la nostra comunitat, jo ho vull
destacar, ja s’estan desenvolupant des de fa temps molts
d’aquests camins, l’educació d’adults n’és un, els cursos que es
fan dels mòduls de formació professional en són un altre, els
cursos que es fan des del SOIB en són un altre. Del que es tracta
ara, i ara més que mai amb la integració del SOIB com a
responsabilitat de la Conselleria d’Educació, és d’elaborar un
pla integral de formació de segona oportunitat que inclogui totes
aquelles oportunitats que ja es realitzen, més aquelles que poden
ajudar que els i les joves entre 16 i 30 anys que han abandonat
el sistema educatiu de manera prematura o que necessiten
millorar la seva qualificació professional, es trobin amb més
oportunitats dins el mercat laboral. Un pla de formació integral
que faci palès l’interès de la Conselleria d’Educació per posar
les necessitats d’aquests joves en el centre de les polítiques
educatives.

Per això hem presentat aquesta proposició no de llei que el
que pretén és que el Parlament insti el Govern de les Illes
Balears a elaborar i presentar... -jo vaig dir en el moment que la
vaig presentar el mes de desembre, abans de finalitzar el mes de
maig del 2012, però estaria disposada a ampliar aquest termini-,
un pla integral de formació de segona oportunitat per als joves
i les joves de 16 a 30 anys que han abandonat el sistema
educatiu de forma prematura o que necessiten millorar la seva
qualificació professional per adaptar-se millor a les necessitats
del mercat laboral. Iniciativa que espero que compti amb el seu
suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. En torn de fixació de posició
per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el nostre suport a
aquesta iniciativa del Grup Socialista i subscriure en primer
terme l’enhorabona i les paraules d’encoratjament en aquest Dia
internacional de la dona, pel treball de tantes dones amb una
empresa que ara ha quedat a mitges, però que ha avançat,
moltíssimes dones i qualque home que deu haver contribuït a
aquesta tasca, però realment avui és per reivindicar i per
continuar sent conscients que falta molt de camí encara per fer.

En relació ja amb aquesta iniciativa, nosaltres creim que és
necessari aquest reforçament de la formació i de la formació
professional, tenint algun dubte que de vegades jo no sé si
l’etiologia dels motius pels quals alguna persona necessita
formació, acaba sent determinant de l’oferta que hem d’oferir,
perquè n’hi ha de molts de tipus i moltes d’elles acaben
confluint en la necessitat d’una determinada oferta formativa,
que l’hem de donar, independentment del motiu pel qual el
demandant hi arriba. Jo crec que per economia processal, el que
importa és detectar quins són aquests cursos o aquests itineraris
que s’hagin de dur a terme.

També en aquest mateix sentit, és cert que els 16-30 anys és
una forquilla important i que comprenc especialment, tal i com
està enfocada la proposició, sigui la població diana que ha
volgut acotar, però també és cert que moltíssima gent que l’ha
perdut als 32, 33, gent fins i tot formada, que és una
problemàtica, però realment necessita una actualització, un
ajornament de la seva tasca i que en bona mesura en ocasions
seran ofertes si no idèntiques, molt semblants, i del que es tracta
és d’arreplegar totes aquestes demandes i posar-les al dia. Com
s’ha dit, també fent més atractiva..., un repte que s’ha apuntat,
avançam, però encara som tan lluny d’estats com Alemanya, de
crear uns itineraris realment lligats amb allò professional o que
resultin atractius perquè s’està apuntat la gent que l’ha
abandonat. Certament també hi ha fins i tot una intersecció de
la gent que no l’ha abandonat, però que té un desencís tan gran,
que el tenim en els 17 i 18 anys dins les aules, o que està
esperant que acabi els 16, però que espera amb delit abandonar
l’escola, que ho hauríem d’afrontar aportant-hi més confiança,
més ilAlusió perquè, si no, estam creant un problema, a part
d’evidentment el de l’alumne, que és el que ens interessa, a tots
els altres alumnes que el comparteixen i viuen aquesta situació
a les aules.

Per tant, aquest tema dels itineraris, el tema de la formació
a l’escola, a l’empresa s’ha de viure vocacionalment. Hem
viscut tantes situacions que realment no hi ha la cultura..., a
moltes de les nostres empreses, de crear aquesta dinàmica que
resulta difícil. Insistesc que són perifèrics, jo crec que sí que
tenen un punt d’intersecció amb el que es planteja en aquesta
proposició, no és exactament, però podria ser aquesta, però jo
crec que és pla haver de tenir bastant en compte tot, malgrat una
de les branques abasti aquesta necessita concreta, perquè
certament, si no, ens arriscam a la síndrome, com s’ha dit
moltes vegades, d’una generació perduda, aquella que quan la
demandi torni d’alguns coneixements o d’algunes feines que
pugui aportar aquesta població, pugui ser més atractiva o més
directe anar a cercar la nova remesa que ja surt formada,
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actualitzada i amb una demanda de sou en principi més baixa,
i quan la nova fornada aconsegueix el lloc de treball, queda una
gent entre dues aigües i en una situació molt delicada, com hi
queden els de 43, els de 46 i els de 42, perquè jo crec que
aquesta tradició dels 16 a 30 i de 45 per amunt, jo no sé si
respon molt a la realitat actual de les ERO que veim
contínuament a magistratura i ara fora de magistratura. Per tant,
en tot cas, s’haurà de modular aquesta feina.

Nosaltres esperàvem més, no ens agradava aquest
enquadrament del SOIB dins Educació, però teníem esperances
que d’alguna manera la feina de formació ocupacional, fons
social europeu, les qüestions acadèmiques, creàs unes sinèrgies
i alguna iniciativa, alguna bombeta que érem incapaços
d’encendre, i la veritat és que ho veim amb molta decepció.
Aquest any d’aquesta unitat no s’ha vist cap ressort que donàs
un apunt que s’ha trobat un filó, un camí, un solc, en el qual
continuar avançant.

Per tant, tot allò que representi posar-hi reflexió, posar-hi
una planificació i sobretot posar-hi realment recursos, intentar
fer coses noves, fer més amb menys recursos dels que teníem,
havent-hi molta més demanda de treball, doncs evidentment
serà complicat. Es deia que tothom hauria de fer formació
acadèmica professional, i sabem que hi ha milers de persones
que han demanat fer formació professional i els han dit que no
hi ha plaça. Si deim a milers de persones que no hi ha plaça,
després pretendre que crearem coses especials, té una
credibilitat limitada. 

Clar, em costa molt no fugir del context en què se’ns diu que
estam parlant de retallades addicionals de centenars, estam
parlant de 100, 200, 300 milions d’euros sobre un pressupost
esquifit com el que tenim i certament jo ho tem més que una
gelada. Per tant, nosaltres votarem avui a favor d’aquesta
proposició, dins aquest context difícil, però certament sabent i
confiant que es replegaran totes aquestes inquietuds, totes
aquestes demandes per treure tot el profit de la formació
ocupacional i acadèmica, la formació adreçada a les professions
que puguem establir i que aquesta és imprescindible. Serà la que
es podrà, però ha de ser realment indeclinable aquest
compromís que ha de tenir el Govern en aquest moment tan
delicat.

El darrer que pot fer el Govern és abandonar a la seva
dissort tota aquesta població, perquè la necessita, els ciutadans,
però és que també la necessita el país. Ho necessitam o ens hi
estam jugant el futur. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo per
un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. El mes d’agost quan ja vàrem defensar el decret
d’adscripció del SOIB a Educació i que vostès s’hi varen
oposar, ja vam fomentar la nostra decisió que crèiem que uns
dels problemes de l’atur juvenil estava precisament relacionat
amb l’alt índex d’abandonament i fracàs escolar.

Hem de recordar que el 2007 la taxa d’atur juvenil a les
Balears era del 15,14% i quatre anys després, com ha recordat
la portaveu del Partit Socialista, se situa quasi en el 50%, amb
unes taxes d’abandonament i fracàs escolar i que també ja han
estat recordades i que no tornaré repetir, però que, si més no,
ens situen a la cua de la Unió Europea. A més, amb dades de
finals de 2011, la taxa de desocupació entre els llicenciats
universitaris espanyols rondava el 20%, però entre els joves que
no tenien el graduat escolar bàsic, l’atur afecta el 46%, i és del
29% entre aquells que han culminat la secundària i iniciat algun
estudi postobligatori.

Aquests fets són un reflex que a major nivell formatiu, més
oportunitats d’accedir a un lloc de feina. Recentment també hem
conegut que aquestes possibilitats es multipliquen si a més es té
un estudi de postgrau.

Dins la franja d’edat que vostès presenten, de 16 a 30 anys,
coincidim amb vostès que és donen diferents supòsits, diferents
motivacions que s’han de tractar de manera diferenciada.
Aquests supòsits no se’ls inventa el Govern, no se’ls inventa el
Grup Popular, sinó que van alineats amb l’estratègia espanyola
d’ocupació. Concretament per a les persones menors de 20 anys
sense titulació acadèmica s’han de dissenyar i es dissenyaran
línies d’atenció que fomentin i possibilitin la seva
reincorporació al sistema educatiu, amb la finalitat que
obtenguin aquesta graduació bàsica. Per a les persones entre els
20 i els 30 anys, es fomentarà l’adquisició de qualificacions
professionals, potenciant la figura del contracte per a la
formació i l’aprenentatge com a via per a la seva inserció
laboral, sempre vinculant les accions d’ocupació i formació a
l’obtenció de certificats de professionalitat. Per això s’han de
tenir sempre en compte, com també deia vostè, el perfil, les
inquietuds i les motivacions dels diferents grups de joves que
accedeixin a aquests itineraris, a més d’obtenir formació reglada
o no reglada de diferents nivells, bàsic, mitjà i superior, que
seria l’òptim per entrar en el mercat laboral en plenes
condicions. A més d’aquesta formació es fomentarà mitjançant
els instruments que vostès ja coneixen com puguin ser les
escoles tallers, les cases d’ofici i els tallers d’ocupació.

Un altre dels grans problemes del nostre sistema de formació
que va un poc en línia amb el que deia el portaveu del PSM és
la desvinculació, l’allunyament entre el món empresarial i el
món formatiu. S’han de desenvolupar convenis i acords amb els
diferents sectors empresarials a fi de poder detectar quines són
les necessitats reals del mercat laboral i oferir una cobertura
d’ofertes d’ocupació així com d’intercanvi d’informació. Ja no
podem seguir dissenyant itineraris formatius d’esquena a les
necessitats reals de les empreses. S’ha de formar i orientar a les
persones i als joves desocupats a les Balears per poder accedir
a llocs de feina que són demandats per determinats sectors
especialment en aquells on no hi ha candidats formats al mercat
laboral balear.
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 A més, el Govern té com a objectiu prioritari potenciar un
sistema integral de formació, qualificació i acreditacions que
faciliti el trànsit entre els dos sistemes formatius que fan
referència al Catàleg Nacional de les Qualificacions
Professionals. En aquest sentit anirà el disseny de convocatòries
d’accions formatives per part del SOIB, a la vegada que es
potenciarà una xarxa de centres propis que pugui garantir una
oferta permanent de formació professional de qualitat en
colAlaboració amb el sistema educatiu.

Quant a la formació professional, vull contestar al Sr. Alorda
que els anys del pacte de progrés es varen deixar fora plaça a
aquest sistema de formació professional ni més ni menys que a
3.000 alumnes. Es vol potenciar a més també una xarxa de
centres integrats i de centres de referència nacional. Això no ho
farà el Govern perquè l’insti el Grup Parlamentari Socialista,
sinó perquè així està contemplat entre els objectius de la
memòria del SOIB, per tant, els convidam que llegeixin aquests
documents. Al nostre grup consideram que aquesta proposició
no de llei manca de sentit i de contingut quan és el mateix
govern el que anuncia al seu pla d’acció que això ja es farà.

El que passa és que per a la consecució d’aquest objectiu és
fonamental l’elaboració de la normativa marc i el
desenvolupament que ens permeti articular el sistema de
formació professional i l’ocupació i això no es fa, senyores
diputades i senyors diputats, ni en dos dies ni en dos mesos, a
més partim de zero en l’elaboració d’aquest programa integral
que ens proposa el Grup Parlamentari Socialista de manera
sorprenent no es va fer aquest pla integral de segona oportunitat
els quatre anys que vostè va governar. 

Evidentment, el SOIB es marca com a objectiu prioritari
l’establiment d’accions formatives dirigides al colAlectius de
joves, però això tampoc no ho farà el Govern perquè ho diguin
vostès. Ho farà perquè ho diu la reforma laboral, sí, la mateixa
reforma laboral que avui s’ha aprovat al Congrés de Diputats
amb el vot favorable de 200 diputats i amb el vot en contra del
seu mateix grup polític. Les seves prioritats no deuen ser les
mateixes del seu grup de Madrid perquè avui mateix s’han
oposat a una reforma que posa l’accent precisament a això que
avui vostè insta el govern balear.

Tot això sense oblidar la situació pressupostària que ens han
deixat al SOIB perquè jo, sentir aquí parlar de fons socials
europeus, la veritat és que em posa la pell de gallina, vostès
coneixen perfectament que estam suspesos del fons socials
europeus, que tenim una sanció perquè vostès no varen
justificar, seguint els mecanismes molt estrictes que ens posa la
Unió Europea quan envia fons, sobretot per temes de
desocupació, de polítiques actives d’ocupació, vostès no el
varen justificar i estam suspensos d’aquest fons. No podem
accedir a fons socials europeus. 

En aquests moments el Govern treballa per arreglar el que
vostès varen espenyar, és allò de sempre, és que el Partit
Popular ha de donar la cara, és que el Partit Popular ha de passar
la vergonya pública d’estar suspesos per BrusselAles per no
saber justificar els fons socials europeus. És que una vegada
més el Partit Popular ha de tornar arreglar el que vostès varen
espenyar.

Fons propis, quins fons propis? Quins fons propis ens varen
deixar al SOIB? Si no varen justificar els doblers que rebien de
fora. És clar, tot això sense tenir en compte, a més, els fons
europeus que rebien únicament i exclusivament per al foment de
l’ocupació estable per incentivar precisament a les empreses que
contractassin..., que contractassin, vostè no en sabrà res, però
això era el seu govern, el govern del pacte va rebre una sèrie de
fons europeus que incentivaven les empreses a contractar de
manera estable precisament aquells colAlectius que ho tenien
més difícil, joves i dones. 

És clar, però és que hi ha 2 milions d’euros que es varen
tudar perquè no varen arribar ni als joves ni a les dones als quals
vostè ve aquí a defensar, és que no varen arribar 2 milions
d’euros, és que hi ha persones que no es varen poder beneficiar
d’aquests fons. Què varen fer amb aquests 2 milions d’euros?
Per què no els varen utilitzar quan sí n’hi havia, quan no estaven
castigats per la Unió Europea? Per què no els varen destinar a
allò per al qual eren els fons? 

És clar, amb tot això, evidentment, compartim, compartim
la preocupació i compartim -i ja ho dèiem al nostre programa
electoral- la necessitat de crear itineraris de segona oportunitat,
però no podrem votar a favor d’una proposició no de llei amb
uns objectius que es plantegen que ja per una banda es troben
plantejats en els mateixos objectius del mateix govern, per tant
ho farà, no es preocupin això es farà, i que són els que marquen
el disseny de polítiques actives del SOIB i tampoc no podem
votar a favor evidentment perquè es va aquí una demagògia en
la utilització del fons del SOIB quan vostès saben,
probablement millor que nosaltres, què va passar amb aquests
fons.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula Sra. Alberdi?
Té cinc minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sra. Presidenta, naturalment, moltes gràcies. Ho faré en cinc
minuts. Moltes gràcies, Sr. Alorda, per destacar, realment el que
són també necessitats, aquesta necessitat d’atendre també
persones d’altres edats que es troben en una situació de
necessitat de qualificació. Té raó quan diu que això s’hauria de
fer. 

Jo m’he volgut centrar en aquestes dues característiques que
per a mi són importants: la importància de l’atur juvenil i també
de l’abandonament precoç, i he citat Alemanya que sí, que
hauria de ser un mirall en el qual ens miréssim sobretot en tot
això que té a veure amb la formació ocupacional i la vinculació
de les empreses i la responsabilitat empresarial que demostren
les empreses a Alemanya que segurament és perquè no els
queda més remei que demostrar-ho perquè tenen aquesta
obligació i s’ha sabut fomentar per part del Govern. 
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Amb la portaveu del Partit Popular seré molt breu. Sra.
Prohens, no estic acostumada a la seva manera de tractar-nos
dintre del Parlament, estic acostumada -i vaig fer quatre anys
d’oposició i ara he fet quatre de Govern molt difícil- que ningú
no desqualifiqui l’altre fent oposició a l’oposició, vostès quan
acabaran de fer oposició a l’oposició? Quan acabaran de
justificar la seva absoluta inacció i el seu incompliment de tots
els punts del seu programa electoral, des de l’aixecada
d’imposts, des de no pujar imposts, fins a qualsevol apartat,
quan ho deixaran de justificar en funció del que varen fer?

I per favor, no em torni mencionar més que vostè passa
vergonya per un govern, perquè qui ha passat més vergonya en
aquesta comunitat autònoma han estat els ciutadans i les
ciutadans que han hagut de patir que el Partit Popular ens hagi
manllevat la nostra dignitat acusant-nos, vull dir, posant
problemes de corrupció que ara mateix encara es veuen, i tenint
un expresident, del seu partit, que està ple de corrupció, no em
faci passar més vergonya a mi dient-li aquestes coses.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Passarem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 453/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 453/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 565/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació
econòmica a centres de secundària.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
565/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la dotació
econòmica a centres de secundària.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Cristina Rita i Larrucea, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I jo també em vull unir a les
paraules que ha fet la meva companya sobre el Dia de la Dona,
jo crec que és un dia que també hem de fer totes un record ja
que en el Parlament no es va poder fer dimarts, que era quan
tocava.

Bé, i ara ja passaré a fer la meva intervenció sobre aquesta
proposició no de llei i s’ha presentat perquè el mes de gener hi
va haver un avís de la Conselleria d’Educació i Cultura als
centres de secundària de les Illes Balears que l’assignació que

reben per fer front a les despeses corrents, llum, aigua, telèfon,
petites reparacions, material d’oficina, etcètera, es veuria
disminuït entre un 20 i un 30% l’any 2012. Açò va fer botar
totes les alarmes en els instituts. També els centres de primària
reben una petita assignació que es veurà reduïda, però aquesta
és per a material escolar i d’açò ja en parlarem a un altre
moment, perquè en els centres de primària són els ajuntaments
els que es fan càrrec d’aquestes despeses corrents i el motiu de
la iniciativa és el debat d’aquesta situació en els centres de
secundària.

Aquesta reducció que he esmentat per a l’any 2012 s’ha
d’unir als impagaments de l’any 2011, aquest any únicament es
va cobrar amb normalitat el primer trimestre de l’any, perquè ja
el segon, que s’hauria d’haver satisfet el mes de juny, no va
arribar als centres. Aquesta situació ja va ser denunciada a
principis de curs, però s’ha anat agreujant a mesura que
passaven els mesos i ha arribat a ser dramàtica amb l’onada de
fred d’aquest hivern: amenaces de tallada de llum, classes amb
mantes, etcètera, han omplert els mitjans de comunicació
aquests dos primers mesos de l’any.

Com no podia ser d’una altra manera, la situació s’ha
denunciat a l’opinió pública per part de la comunitat educativa,
perquè ja afectava de ple no només la qualitat de l’ensenyament
sinó també la salut tant del professorat com de l’alumnat i
personal no docent. Aquesta mateixa setmana vam tenir ocasió
de parlar-ne en el torn de control al Govern amb tres preguntes
parlamentàries, però aquest problema, com dic, no se
circumscriu al debat polític, sinó que ha sortit al carrer. Són les
associacions de pares i mares, és l’alumnat, són els docents els
que reclamen poder realitzar les classes en unes condiciones que
ara no tenen.

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’almanco de tres
instituts als quals l’alumnat havia d’acudir amb mantes a les
classes, el Ramon Llull a Palma, l’IES de Santanyí i el Cap de
Llevant a Maó. També s’han denunciat altres problemes que són
importants quan parlam de centres docents, com són la manca
de fulls de paper. Escoltin el que va dir la presidenta de
l’Associació de Pares i Mares de l’Institut de Santanyí: “Hemos
tenido que aportar nuestro dinero para que nuestros hijos
tengan el papel necesario para los exámenes”. A l’acte de
protesta de Santanyí hi van assistir fins i tot, segons la premsa,
tres regidors del Partit Popular. 

Però el que és més greu és que ja s’estén l’opinió que, tal
com diu el president de la COAPA de les Illes Balears i que
nosaltres compartim, és que hi ha recursos econòmic només per
al que interessa a la conselleria. I açò és ben cert, ja vaig tenir
ocasió de dir-li al conseller, Sr. Bosch, l’altre dia al Ple que no
entenia que els retalls econòmics que es produeixen en el
sistema educatiu no afectessin les promeses electorals del PP,
com són la lliure elecció de llengua per part dels pares, que
costarà doblers. Però és que ahir mateix va aparèixer en el diari
que el COFUC obri una línia de subvenció dotada amb 50.000
euros per finançar els llibres de text de les modalitats balears del
català; és açò una prioritat, senyors diputats i senyores
diputades? No valia més que amb aquests diners es paguessin
litres de gasoil o full de paper?
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Davant totes aquestes protestes el conseller Bosch va dir en
el Ple que la gran majoria de pares, mares, alumnes, directors,
professors i membres d’entitats sindicals i patronals no eren
presents a una manifestació que, segons ell, va ser d’uns 2.000
alumnes. És a dir, està ara mateix minimitzant la protesta, però
açò no és una excusa, que es manifesti en els carrers més o
manco gent, per tenir els centres com els tenen, i, a més, no és
bo socialment que el conseller minimitzi les protestes i manco
que s’ho cregui, que pensi que és una minoria la que reclama i,
a més, manipulada pels partits polítics que no coincideixen amb
la seva ideologia. El conseller va negar l’evidència en el Ple tres
vegades, com Sant Pere, i no crec que sigui bo tampoc per a
l’educació d’aquestes illes que el conseller faci orelles sordes a
aquest clam que es repeteix per tota la nostra geografia: hi ha
hagut protestes a Mallorca, a Eivissa, a Menorca hi ha una
plataforma a favor de l’ensenyament públic que sortirà al carrer
aquest dissabte, han fet sentir la seva veu els sindicats, les
associacions de pares i mares, l’alumnat, fins i tot també el
professorat.

L’associació de directors també havia solAlicitat al conseller
un calendari de pagaments i va fer manifestacions públiques en
el sentit que no podien garantir a curt termini el
desenvolupament normal de les classes i que la incertesa sobre
el moment en què havien d’arribar els pagaments impedia cap
planificació i organització i que fins i tot temien arribar a un
punt en què els centres no poguessin restar oberts. Aquesta era
la situació dramàtica que expressaven els directors dels centres.

La resposta del conseller, a una reunió de directors, va ser
que es pagaria per mesos i que ara cobrarien el gener i febrer i
que el que es deu de l’any anterior s’anirà pagant a mesura que
es pugui, sense fixar cap calendari, que és el que els directors
demanaven per poder planificar. Aquesta reunió que el conseller
va trobar tan satisfactòria, va merèixer uns comentaris en
premsa de decepció, perquè es quedaven amb la mateixa
sensació que tenien abans de sentir el conseller i fins i tot un
dels directors de Menorca es va manifestar en el sentit que “per
dir el que ens ha dit bastava un correu electrònic”, açò es va dir
per la premsa.

Per la informació que tenim és cert que als centres s’han
ingressat alguns doblers aquests primers mesos de l’any, però
han estat els corresponents als mesos de setembre i octubre, i
ara manquen quatre mesos per cobrar. Però aquí parlam de
despeses de funcionament ordinari, no parlam d’altres partides,
no manco importants, que també es deuen: transport escolar,
reutilització de llibres, cicles formatius, etcètera, perquè no és
el cas d’aquesta proposició no de llei, però el deute dels instituts
és més gros que el d’aquests conceptes en concret.

El Grup Socialista ja va anunciar en el debat de pressuposts
que açò passaria i per aquest motiu va presentar diverses
esmenes, les quals no van ser acceptades pel Grup Popular; és
per açò i després d’assistir a l’evidència de la manca de doblers
necessaris per fer funcionar els centres que presentam aquesta
proposta, composada de dos punts: el primer, que demana que
es pagui als centres allò que es deu, perquè en molts casos
aquests diners es deuen a la vegada als proveïdors, que són als
que han tancat les aixetes del crèdit. I el segon punt, que es
mantenguin per a l’any 2012 les mateixes dotacions
econòmiques per a subministrament i manteniment dels centres
de secundària que hi havia en el pressupost del 2011.

És per açò, senyors i senyores diputades, que esperam de
tots vostès el seu suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El tendrà, Sra. Rita Barberà, ...

(Rialles i remor de veus)

... Sra. Rita i Larrucea perquè -perdonin, això, aquesta hora em
té lent, em té lent.

Moltes gràcies, i donarem suport a aquesta proposta, perquè
realment ja hem anat defensant aquesta idea, aquesta iniciativa
dels pagaments que realment és imprescindible per poder tenir
debats que tots crec que agrairíem poder parlar quan tocam
educació, certament l’educació s’està fent omnipresent en el
Parlament amb debats i és sempre per problemes ben tristos, ben
miserables, de pagar el que es deu i pagar endarreriments. Crec
que avui tornam al mateix tema, jo ja vaig retirar un dels punts,
que era la demanda del pacte per l’educació, quan el Partit
Popular es va negar a votar un calendari de pagaments i posar
al dia la despesa que es tenia en educació, i ara tornam a una
escenificació que jo també trob molt mala de (...), com és
aquesta oferta del pacte per l’educació, un dels seus primers
punts és que hi ha d’haver un creixement sostingut dels
pressuposts d’educació, talment ho diu, quan la primera
proposta o la primera actuació ha estat una baixada espectacular
d’aquests pressuposts.

I evidentment no són cap reestructuració, són retallades que
es veuen amb disminucions, jo no en conec cap del 20%, totes
les que coneixem nosaltres superen el 25, però bé, posem que
sigui un forquilla un poc més àmplia. També li apunt que a
Portocristo ens comentaven que estaven a temperatures de 9
graus dins les aules, i en tot cas, sembla que aquesta
preocupació general i aquestes denuncies que han fet els distints
centres, el conseller diu que no és ver, que no passa res, que
tothom està tranquil, que el que no paga el gasoil quasi quasi és
perquè està fent alguna mena d’actuació en contra de la
conselleria i, per descomptat, que si qualcú es mobilitza pareix
que el Partit Popular ho atribueix a estranyes operacions, o bé
això dels contubernis que ha estat sempre una maniobra molt
socorreguda.
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Nosaltres creim que no, que el que hi ha és veritable
preocupació per aquesta situació i que l’hem d’afrontar des de
ja. A nosaltres ens sorprèn, i és el debat que teníem també
gairebé l’anterior, que quan el Partit Popular era a l’oposició
considerava que hi havia massa pocs doblers en educació,
coneixia perfectament la situació general i ho denunciava
contínuament, i la seva primera actuació ha estat davallar, i ara
ens anuncia que davallarà el que ha davallat, perquè el que
s’apunta, avui de matí el mateix deia el Sr. Bauzá, que malgrat
s’apugin els imposts hi haurà una rebaixa a educació, sanitat i
serveis socials com el 80% del que representen els pressupostos,
i fins i tot queda apuntat quan se’ns diu que l’únic compromís
de guarisme de garantia que està disposat a acceptar el Partit
Popular sobre educació és sobre el total de pressupost, no sobre
la quantia. Per tant estam parlant que pot continuar baixant
sempre que el pressupost continuï baixant.

Jo crec que això és una dada molt preocupant, i certament
tots hem de ser conscients del moment complicat que vivim i el
context històric a nivell europeu i a nivell d’occident que s’està
vivint, però això no lleva que el conseller ens està anunciant la
sisena hora per al curs que ve, per al 2013-2014, a primària; ens
està anunciant que no renuncia als estudis de grau en medicina,
suports a una universitat privada o concerts, jo sent rumors de
concerts nous que al nostre sentit serien bastant innecessaris en
aquesta situació o, ja s’ha dit, segregació dels alumnes a les
aules o el suport que hi hagi personal docent addicional per
mantenir una obsessió del Partit Popular que tota la comunitat
educativa li està dient que està introduint un problema allà no
ningú no en té.

Per tant en aquesta situació que el paper, que el gasoil
estiguin restringits i que la gent estigui passant pena per cobrar
l’any 2011, certament és lamentable.

Com s’ha dit la proposició és d’alguna manera parcial, que
només afecta una qüestió. Si fos aquesta realment els instituts
capejarien la situació, però realment se suma a tot el que han
bestret alguns a primària en llibres de text, el que ha bestret
aquell institut en qualsevol altra feina d’una altra tasca
d’activitats que està duent a terme, i en qualsevol cas és el
conjunt, és tenir tota una comunitat educativa a la qual s’estan
pujant als pares les seves aportacions o està desapareixent tota
l’oferta complementària, i al mateix temps aquest institut o
aquest centre no pot dur la tasca social, educativa i jo diria
també de lideratge comunitari que duia a terme. Amb tot això
se’ns insisteix en l’autonomia dels centres, se’ns diu que els
centres han de tenir més capacitat de maniobra...; bé, si se’ls va
llevant, fins i tot se’ls redueix el 30% de les aportacions que
tenien, doncs la veritat és que acaba pareixent un debat molt
retòric.

I a nosaltres no ens agradaria participar ara en una cortina de
fum a la qual, mentre la gent no pot pagar les fotocòpies, parlem
de resoldre els problemes i anar a un model finlandès. Crec que
ens agradarà parlar de l’excelAlència en l’educació però des de
la tranquilAlitat que els doblers arriben als centres. Per tant jo
crec que hi ha una prèvia, que és aprovar avui aquesta moció o
aquesta proposició, més important encara dur-la a la pràctica, i
a partir d’aquí crear les condicions, crear el clima per poder fer
un debat serè per un pacte social per l’educació que jo crec que
seria positiu i engrescador.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Aguiló i Garcias per
un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull contestar
a la Sra. Rita dient-li que la declaració institucional
internacional pel Dia de la dona no es va dur a terme perquè
vostès ni varen presentar una opció alternativa i varen dir que no
tenien res a veure amb les dones del PP. Per tant jo crec que
això és una ruptura dins el Parlament. Què vol dir això de dones
del PSOE i dones del PP i dones del PSM? Jo crec que totes
som dones, siguem d’un partit polític o siguem d’un altre. Això
en primer lloc.

En segon lloc els he de dir que, per favor, Sra. Rita, conegui
la realitat dels instituts. Els instituts fins ara havien tengut tres
pagaments anuals per al curs; un pagament es feia el mes de
setembre -eren quadrimestrals-, l’altre pagament es feia el mes
de gener, febrer, més o manco, i l’altre pagament es feia el juny.
El pagament, el segon pagament de l’any 2011, que corresponia
al pacte de progrés, no es va fer, el mes de gener i fins al mes de
març no es va fer. Jo hi era, en aquests moments, i els directors
dels centres ens varen telefonar. Per tant no embullin fil i no
diguin que el primer semestre s’ha pagat; no, és que part
d’aquest deute, part d’aquest deute ve de mes de març, i això és
el problema que ens hem trobat, això és el problema que s’han
trobat dins conselleria.

No només s’han trobat aquest problema dins conselleria; a
aquest problema s’ha afegit que els antics gestors no varen ser
capaços de tancar un pressupost per al 2011, per tant el mes de
juny, quan varen haver de fer l’altre pagament, no hi havia
doblers per fer l’altre pagament. 

No només s’han trobat aquest problema, s’han trobat un
desgavell dins la Conselleria d’Educació. Per exemple, en el
transport escolar s’han trobat un import de deute de l’any 2011-
2012 per un import de 4.041.734,04 euros, i encara existia un
deute del 2010. Quant a la reutilització de llibres, com a
conseqüència dels bloquejos pressupostaris de crèdit més d’una
vegada vaig dir que el conseller Llinàs tenia per damunt ell el
conseller d’Economia, que en aquell moment comandava dins
Educació el conseller d’Economia, i va bloquejar una partida
pressupostària; aquesta partida pressupostària va fer que en els
llibres de text només hi hagués una partida destinada de 800.000
euros, a la reutilització de llibres de text, i encara mancaven
800.000 euros més. Per tant d’on treim aquests 800.000 euros si
vostès els havien bloquejat? Quant a neteja i seguretat per als
centres docents, es devien 336.905,94 euros. Què més es devia?
Bé, no existien doblers per poder pagar el personals dels
tribunals, que eren 261.000 euros, i així una cosa darrera l’altra.
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Què passa actualment? Actualment en lloc de pagar-se cada
quatre mesos es paga cada mes, i a poc a poquet es va pagant el
deute que vostès, repetesc, el mes de març ens varen deixar. I no
em digui... No, però és que és així, vull dir que si hi ha un deute
hi ha un deute; no em digui “és que vosaltres vos remeteu al
passat”, no, és que si hi ha un deute hi ha un deute, i s’està
pagant aquest deute a poc a poquet, i a més cada mes s’està
pagant el que toca. 

El subministrament de calefacció a les aules dels centres de
les Illes Balears ha estat garantit, només ens hem trobat amb dos
casos puntuals; la conselleria ha fet les gestions necessàries per
tal que els centres no quedassin sense llum o calefacció al Joan
Taix de Sa Pobla i a l’IES Pasqual Calbó a Menorca. Què va
passar en el Ramon Llull?, bé, en el Ramon Llull és que, als
alumnes, els va agradar molt sortir amb les mantes, perquè jo
mateixa vaig telefonar al director del Ramon Llull, vaig parlar
amb el director del Ramon Llull i em va dir: “Aina, no et
preocupis, no hi ha problemes”. Què va passar amb l’IES
Santanyí? Amb l’IES Santanyí resulta que el dilluns se li
ingressen 5.000 euros, i el dimarts..., perdonau, el divendres
s’ingressen 5.000 euros i el dilluns surten al carrer. És vera, em
va escriure un alumne i en va dir que no tenia papers per fer
exàmens, i jo li vaig dir que mai no he tengut un paper per fer
exàmens, sempre l’he duit de ca nostra, el paper per fer
exàmens, què és això?, és que estam mal acostumats! 

Fotocòpies als centres; senyors!, tots sabem quin tipus de
fotocòpies es fan en els centres, és a dir, moltes vegades..., i jo
no dic tots, eh?, no m’agrada generalitzar, però moltes vegades
tenim el llibre intacte i a part s’han fet 200 fotocòpies per a cada
alumne. Per favor!, estam en un moment de crisi. És vera, potser
fa un parell d’anys ho podíem fer, i és vera que el Partit Popular
demanava més doblers per a educació, perquè per a educació
podem posar tots els doblers que vulguem i més, és a dir, una de
les meves predisposicions és reduir les ràtios a infantil, això és
el meu somni, però és que no hi ha doblers, és que no hi ha
doblers, i no és que no només no hi hagi doblers, és que hem de
pagar tots els deutes que vostès ens han deixat amb la seva mala
gestió, per no voler fer front i per dir que hi havia brots verds.
Si vostès haguessin aturat, quan era convenient haguessin aturat
el roll de doblers ara no ens trobaríem amb aquest problema.

La intenció de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats ha estat des del mes de juny del 2011 garantir que
el curs escolar comencés en les millors condicions possibles,
així com donar una educació de qualitat. Pensin una cosa: el
curs escolar es programa el mes de març i el mes d’abril, i això
ho va fer el pacte de progrés; és a dir, aquests 3.000 alumnes de
formació professional que estan al carrer, culpa del pacte de
progrés, no hi ha volta de fulla, perquè l’any es comença el
març, l’abril, programem l’any; ara en aquest moment estam
programant l’any per a l’any que ve. El problema de Sant
Marçal, de l’IES Sant Marçal, culpa del pacte de progrés, que el
mes de setembre no hi havia res. 

Per favor!, no tornem una altra vegada sobre el tema,
evolucionem!, evolucionem! Això és el que deman, dins
educació evolucionem. Programa PROA, què va passar amb el
programa PROA? Idò que el ministeri no ens va donar els
doblers. Si arrib aquí i no ens donen els doblers què feim?!, què
feim si no tenim doblers? Podríem evolucionar dins educació?,
podríem evolucionar? Per favor, és el que els deman.

Pel que fa als dos punts de la proposició no de llei, al punt
1 la conselleria ja ha regularitzat els pagaments als centres i en
aquest moment només manquen dos mesos de l’any 2011 per
liquidar, relatius a l’any 2011, torn repetir. Al punt 2 l’actual
situació econòmica de la comunitat fa que s’hagi de treballar per
reduir el dèficit. Senyora, ens han deixat aquest desastre. Vull
dir que és vera que tenim la culpa perquè hi ha una crisi
mundial, no sé què, no sé què més, però és que si vostès, quan
el Sr. Pizarro els va dir que hi havia una crisi, li haguessin fet
cas no tendríem aquests quatre anys de retard, és que aquest és
el problema. Per favor!, facin una oposició com toca. Això
implica que les partides destinades als centres educatius s’hagin
de limitar i ajustar a les despeses de llum, calefacció i telèfon.

COAPA, vol que parlem de COAPA? Bé, idò el Sr.
Bartomeu Llinàs quan va fer la valoració del curs 2009-2010 va
dir: “L’estat de l’educació a Balears no és alarmant, però
tampoc no és bo; un exemple recent són les ajudes econòmiques
per a les associacions de pares i mares d’alumnes per al curs que
ha finalitzat, que encara no s’han ni convocat”. Per l’amor de
Déu!, el problema ja existia! Però per què ens volen endossar
els seus problemes? És a dir, nosaltres estam solucionant els
problemes que ens han deixat, els estam solucionant perquè és
la nostra feina, és vera, perquè és la nostra feina, però no ens
demanin més, no ens demanin més del que feim. 

En els centres educatius no hi ha problemes, i torn repetir
que hi ha 160.000 alumnes; que es manifestassin 2.000 alumnes
amb banderes republicanes i amb banderes del Che Guevara,
què volen que els digui, senyors?, què volen que els digui? Per
favor!, per favor!, per l’amor de Déu! Vagin alerta amb el que
estan maniobrant, i és vera que ho estan maniobrant perquè jo
he visitat tots els centres, tots els centres de les Illes Balears els
he visitat, tant el matí com el vespre, i sé perfectament el que
estan maniobrant, perquè jo he vist a sales de professors penjada
la foto del nostre president en una actuació ridícula, abans que
fos president. Per tant no em venguin a contar el que passa dins
els centres, perquè ho sé perfectament. 

Per favor, ajudin, ajudin, facin una oposició constructiva, i
sobretot assabentin-se de les coses, no ens parlin d’oferta
formativa quan parlam de pacte educatiu; no ens diguin que el
primer semestre està pagat quan en realitat són tres pagaments
que es feien als instituts. Assabentin-se del que passa dins els
centres.

Moltíssimes gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies... Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Rita, vol
fer ús de la paraula? Té cinc minuts.



162 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 12 / 8 de març del 2012 

 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull
agrair el suport del Sr. Alorda, del diputat Alorda, i dir-li que jo
no m’assemblo de res, crec, a la Sra. Rita Barberà, ni tant sols
en les bosses que duc.

(Algunes rialles)

Quant a la intervenció que ha fet la Sra. Diputada del Grup
Popular, en primer lloc li he de dir que el manifest per al Dia de
la dona senzillament no es va poder consensuar perquè la
proposta que havia fet el Partit Popular anava absolutament en
contra de les polítiques que s’han de fer en matèria d’igualtat i
del que es feia a nivell nacional.

Quant a les qüestions pressupostàries que contínuament
treuen en absolutament totes les seves intervencions, li vull dir
que tenien l’oportunitat el mes de juny de fer un pressupost; és
més, havien promès que farien un pressupost, i com tantes altres
coses van incomplir també aquesta promesa, i (...) de moltes
més, i totes aquelles partides que estaven bloquejades, que
segurament que estaven bloquejades, sí, perquè hi havia moltes
dificultats pressupostàries, igualment que es bloquegen es poden
desbloquejar i no les van desbloquejar; ho haguessin pogut fer
però no ho van fer. Per tant no ens venguin a donar lliçons.

I sobretot no ens venguin a dir que no coneixem la situació
dels centres, perquè està clar que els que no la coneixen són
vostès. És cert que a Santanyí els van pagar 5.000 euros just el
dia abans de la protesta, just el dia abans, però és que els en
devien 20.000. Per tant aquí..., coneixem o no coneixem...

(Remor de veus)

...la situació dels centres?

(Aldarull a la sala)

20.000. Pasqual Calbó, 86.000. Cap de Llevant, 50.000, més
de 50.000.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo..., perdoni, perdoni, Sra. Rita. Jo demanaria que no facin
tanta remor perquè és que no es pot sentir la portaveu que té l’ús
de la paraula. Moltes gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir que nosaltres coneixem la
situació dels centres; vostès estan falsejant la situació dels
centres.

El Sr. Bosch va manifestar en el ple que tots els centres
tenien saldo positiu a dia 6 de març. Ràpidament he demanat el
saldo dels centres, de tots els centres; esper no haver de
desmentir el Sr. Bosch, el que passa és que les meves
telefonades el desmenteixen perquè avui és dia 8 i açò no és
cert, no tenen saldo positiu. Per tant nosaltres sí que coneixem
la situació dels centres; vostès també la deuen conèixer però la
falsegen.

Bé, senyores diputats i senyores diputades, nosaltres sentim
com hi ha un nuvolat negre que s’està estenent sobre el sistema
educatiu de les Illes Balears, i tot allò que deia el Grup Popular
que havia de gestionar millor amb manco recursos..., eh que sí
que ho van dir?, jo ho vaig sentir, el que passa és que no es nota.
Va dir que es donaria el mateix servei però gastant manco,
perquè l’actual govern deia de si mateix, clar, que era millor
gestor, no com els anteriors, que eren uns malgastadors, que
havien fet una festa amb el pressupost, que s’està demostrant ara
que no és cert, que els doblers que es gastaven era perquè eren
necessaris.

Demanam, per tant, al Partit Popular que no insisteixi en
aquestes desqualificacions del govern anterior perquè açò no
importa a ningú, si no hi ha aquí ni periodistes! Facin alguna
cosa positiva, alguna cosa per solucionar els problemes de la
gent, que nosaltres és el que volem fer a partir de propostes i els
continuarem fent propostes. Nosaltres, per tant, demanam
aquest canvi o aquesta rectificació de la seva gestió en matèria
educativa perquè ens estam jugant massa.

I finalitzaré la meva intervenció citant unes paraules
ressaltades en negreta pel Diari de Balears -no cerc grans
autors, etc., etc., sinó simplement el que veim cada dia, cada dia
damunt el diari- en un reportatge que es titulava “L’illa de la
crispació”, perquè d’aquesta manera és com tenen vostès
actualment aquestes illes, i que deia: “La indignació ha esclatat
a educació i sanitat, pilars fonamentals de l’estat de benestar en
què el govern actual ha sembrat pessimisme”, i açò és el que
nosaltres estam palpant. Per tant esper, senyors i senyores
diputades, que s’uneixin a la demanda que feim a la conselleria
perquè d’aquesta manera es pugui tornar a la normalitat en els
nostres centres i que apliquin totes les seves energies no a cercar
mecanismes per sobreviure econòmicament sinó per preparar els
nostres joves en el nostre futur.

I res més, senyores i senyors diputats. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació de la Proposició no
de llei 565/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
565/12.
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3) Proposició no de llei RGE núm. 776/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les
dues famílies professionals que se solAlicita de Santa Eulària
del Riu.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 776/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport
a les dues famílies professionals que solAlicita Santa Eulària del
Riu.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Esperança Marí Mayans per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de dir que
presentam una nova proposta que esper que, als diputats del PP,
els sembli que sí que hem evolucionat i que anam fent propostes
noves que són una bona evolució per allò que és una comissió
d’educació, de cultura i altres coses, que a vegades sembla ser
que pel to que s’utilitza, aquest to a vegades una mica
admonitori i amenaçadors, jo llavors recomanaria que es
llegissin les intervencions que es fan aquí, que es tornassin a
llegir, i que potser mirassin d’atenuar el to aquest perquè
d’alguna manera d’aquí arriba als centres educatius i no crec
que sigui allò que correspon. Però, bé, com aquell que diu som
adults i cadascú té la seva quota de responsabilitat.

Així i tot voldria començar fent referència també al fet que
pens que és un dia que parlam de formació professional, que ara
parlarem més de formació professional i que celebram el Dia de
la dona treballadora. Sabem que la formació professional ha de
fer possible un accés al treball més qualificat, també pensam
que hauria de fer possible que dones i homes hi accedissin en
igualtat i no en condicions desiguals i injustes que encara a
vegades imperen en la nostra societat. Per tant, sabem que
aconseguir-ho seria la millor manera de celebrar avui el Dia de
la Dona Treballadora. 

Dites aquestes paraules no els descobriré res de nou si els
parl de la importància decisiva que consider que tenen els
estudis de Formació Professional, n’hem parlat també just fa
uns moments, qualsevol sistema educatiu que vulgui fer un
servei eficient a la seva societat ha de tenir molt en compte la
Formació Professional, l’ha de cuidar i hi ha de dedicar uns
esforços important, perquè tenir tècnics qualificats és bàsic per
al bon funcionament per al futur d’aquestes societats.

En primer lloc voldria dir que hi ha moltes raons per
presentar aquesta proposició no de llei. Podria semblar estrany
i supòs que a alguns diputats potser els sembla estrany que es
presenti aquí al Parlament, que es demani al Parlament que
s’insti el Govern a dur endavant uns estudis que pertanyen a
una..., molts concrets que és una família professional, però per
a mi les raons són molt evidents. 

Des de fa anys es demana que a Eivissa la implantació
d’aquests estudis de Formació Professional de la família
marítim pesquera, fa més de setze anys que aquests estudis es
varen demanar, primer de tot, per a l’Institut Santa Maria
d’Eivissa, es varen fer tots els acords, els primers parlaments,
els primers consensos fins i tot amb el Club Nàutic de Vila, però
finalment no es varen implantar. Després i posteriorment, hi
hagué un altre intent de dur-los endavant a través de l’Institut
Isidor Macabich que tenia les instalAlacions en aquell moment
més adequades, però tampoc -i per no allargar-me massa- no va
quallar. 

Per tant, es tracta diríem d’una necessitat i d’una demanda
antiga per part de la societat eivissenca. També en queda
constància en aquest parlament perquè en les propostes de
resolució tant del 2008 com de 2009 i 2010 jo mateixa he anat
fent constar aquesta necessitat d’aquesta ampliació dels estudis
de Formació Professional a Eivissa. 

Sabem que és un cicle formatiu que necessita una inversió
alta, que presenta dificultats notables a l’hora d’instalAlar-lo,
però que una vegada instaurat aquest cicle formatiu és un dels
que pot donar més serveis i més importants a la societat en
aquests moments a les necessitats laborals d’Eivissa i així ho
corrobora el fet que la petita i mitjana empresa d’Eivissa també
any rere any, amb allò, amb aquelles demandes que es fan al
programes electorals sempre també demanin als diferents partits
polítics que es comprometin amb aquesta implementació. 

Pensam que el sector marítim pesquer és un sector que
requereix una formació regular per a les persones que hi
treballen, que s’han d’estar formant contínuament i que hi ha
una formació mínima establerta. Això és el que garanteix que
aquest cicle sigui tan important. Per tant, també garanteix la
seva supervivència econòmica, no serà un cicle que s’implanti
i que al cap de poc temps tengui dificultat per continuar, sinó
que des del nostre punt de vista té el futur garantit i d’aquí la
seva importància. 

Una segona qüestió a tenir en compte és demanar ara quan
es projecta el nou institut de Santa Eulària del Riu perquè es
tracta d’una família professional que requereix un espai adequat
i que a més es tracta d’un espai ampli, voluminós i no utilitzable
per part d’altres cicles formatius, per això quan, també des
d’aquest parlament, es va demanar l’aprovació del nou institut
de Santa Eulària també ja es va fer referència a aquests estudis
de Formació Professional. 

Així mateix, també fan falta empreses i llocs formatius per
poder desenvolupar les pràctiques que aquest cicle formatiu
comporta i en aquest sentit també vull remarcar les converses
que s’han dut a terme des de la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Santa Eulària amb el Club Nàutic del municipi
que per tant, diríem, ja s’ha establert una colAlaboració i una
bona predisposició per poder treballar i fer les pràctiques. Per
tant, això faria referència a aquest primer punt de la proposició
no de llei. 
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Quant al segon punt vull remarcar molt clarament que a més
de la formació reglada, que entendríem quan parlam d’instaurar
la família marítim pesquera, s’entendria com a formació
reglada, però també vull fer referència que també s’hauria de
poder oferir tot allò que fa referència a la formació ocupacional
al voltant d’aquesta família professional. De la mateixa manera
que també a més de la reglada i l’ocupacional, s’hi haurien de
vincular els PQPI necessaris i que, per tant, quedàs tota aquesta
família diríem relacionada i completa en aquest centre.

Finalment, vull aprofitar que hi haurà aquesta... esperem que
hi hagi aquesta nova família professional que es faci una bona
difusió de la informació sobre l’oferta existent en Formació
Professional a l’illa d’Eivissa. Amb això vull recordar que la
mateixa, la CAEB, en els informes que fa la Cambra de Comerç
al voltant dels estudis de Formació de Professional allò que
demana al Govern és que hi hagi més promoció, que es donin a
conèixer amb tota la difusió adequada aquests nous cicles
formatius.

Per tant, ja per acabar pens que s’ha de donar aquest impuls
ja decidit i en aquests estudis de Formació Professional i que,
malgrat que les dificultats que pugui haver-hi es puguin superar,
que la manca de finançament i de la situació de crisi econòmica
siguin un estímul per tirar endavant aquesta nova oferta
professional i que precisament seran aquestes iniciatives les que
ajudaran l’economia i els sectors econòmics a sortir d’aquesta
crisi i per tant, permetran totes juntes fer aquesta reactivació que
no hi ha cap dubte és tan necessària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias per un temps
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Marí, realment hem
tornat tractar aquests temes d’estudis de Formació Professional
fent-ne una defensa general, ja subscric la feta... i a més ens
remetem al que havíem anat parlant, crec que els estudis que
aquí es plantegen en general per a Eivissa, concretament a Santa
Eulària del Riu, crec que són molt assenyats i tal i com han estat
defensats per la ponent... plena justificació.

Novament tornam fer aquesta reflexió que no ens podem
aturar, és a dir, que l’única manera d’afrontar aquest moment
que vivim serà amb una passa endavant i sortint a camí a les
dificultats, intentant cercar els instruments per... o dotar la
nostra societat d’aquests instruments perquè l’afrontin amb
garanties, una n’és la formació. Certament el darrer que podríem
fer és recular i esperar l’endemesa rere una roca perquè així se’n
durà la roca i tot. 

Per tant, cal aquesta empenta, aquesta confiança cap al futur
que suposa apostar per coses noves i per la millora de la
formació que planteja aquesta proposició no de llei i per tant, li
donarem suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula l’Hble. Sra. Catalina Palau i Costa per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, Sra. Marí, vostè és una bona coneixedora del
món educatiu i també coneix perfectament les mancances
educatives de l’illa d’Eivissa. 

La passada legislatura, malgrat ser vostè una diputada que
donava suport al Govern, li vull alabar que crec que va ser
reivindicativa de cara a cobrir aquestes mancances sobretot
d’infraestructures que patim des de fa molts d’anys a l’illa
d’Eivissa. Ho va ser vostè i ho va ser el Partit Popular, però ni
uns ni altres no vàrem tenir gaire èxit. No vull dir que fos una
legislatura estèril, però sí podem coincidir que va ser poc
productiva.

Ara, consideram que malgrat les dificultats econòmiques
que tenim i que tots coneixem i que cada dia són patents, idò
crec que el canvi polític es tradueix en una nova gestió política
més eficaç i més productiva i que hem passat d’una política de
promeses i de titulars a una política de fets i de resultats.

Ara per ara a l’illa d’Eivissa i només amb aquests darrers
vuit mesos s’ha posar en marxa la posada en funcionament de
l’institut de Secundària a Sant Antoni, el projecte urgent, perquè
així era necessari, de rehabilitació del ColAlegi Can Misses, la
continuació de les obres de Sa Bodega, també el projecte que es
va per iniciar en breu les obres d’Es Pratet i el compromís
d’ampliar ja el que és l’escola de Santa Gertrudis. 

Pel que fa a Santa Eulària, afortunadament, a la fi podem dir
que hi haurà un segon institut al poble de Santa Eulària i no serà
per la feina que es va fer a la passada legislatura. Dimarts passat
vèiem a la premsa que ara sí que, a la fi, es començaven a fer
passes sòlides per poder disposar d’aquest nou institut de Santa
Eulària, que és tan necessari.

L’ajuntament va aprovar dilluns passat l’esborrany del
conveni segons el qual el Govern ha d’aportar 7 milions i mig
per construir aquest nou institut que es denominarà Quartó de
Rei i també per a l’ampliació com deia de l’Escola de Santa
Gertrudis. 

La Regidora d’Educació de l’ajuntament manifestava que...,
bé, ja existeix un projecte model per fer aquests institut, però
que precisament el que s’ha de fer és adaptar aquest projecte
perquè pugui acollir els cicles de Formació Professional de la
família marítim pesquera que és el que avui vostè demana a la
seva proposta, però l’Ajuntament de Santa Eulària ja té el
compromís des de fa... no sé si setmanes, dies o mesos, però té
el ferm compromís del conseller d’Educació del Govern que
aquest projecte en breu serà una realitat a Santa Eulària. 
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Per tant, ho tenen molt clar, el Govern també i a nosaltres
ens satisfà que això surti endavant perquè com ha dit vostè
creim que és una reivindicació de l’illa d’Eivissa i que ara a la
fi podrà veure la llum.

Ja sabem que per fer aquest institut s’empra un procediment
tal vegada inusual, però allò important és que serà efectiu. Santa
Eulària, l’ajuntament té una capacitat d’endeutament que li
permet fer el que farà que és avançar els sous que el Govern
després li haurà de tornar i el que compte és que a la fi tenim
una solució i ben prompte podrem tenir aquest institut, que el
pagarà el Govern que és a qui correspon.

La Formació Professional, precisament avui a la tarda n’hem
parlat molt aquí, a aquesta sala, i el conseller d’Educació, crec
recordar que la primera vegada que va venir aquí a comparèixer,
el Sr. Bosch va dir que per a ell el tema de la formació estava
estretament lligat a l’ocupabilitat. 

Això vol dir que el Govern té les coses molt clares en aquest
sentit i que potenciarà en la mesura que la seva disponibilitat
econòmica ho permeti, però que farà tot el possible per
potenciar des del Govern la Formació Professional, perquè no
tots els joves han d’acabar a la Universitat, però sí que és precís
que les institucions facem tot el possible perquè tots els joves
puguin formar-se per accedir a un lloc de feina i que tenguin
oportunitat de fer-ho.

Per tant, aquest govern està molt implicat en aquesta qüestió.
Un exemple d’aquesta implicació és el tema com hem dit de
l’illa d’Eivissa de ja donar les passes perquè en aquest nou
institut de Santa Eulària es creï aquesta formació professional
marítim pesquera.

Per tant, no tenim cap problema per donar suport al primer
punt de la seva proposta, tot el contrari. El que sí li demanaríem
és que..., vostè a més d’aquesta família de formació, també
demana la d’edificació i obra civil. Per al Govern en aquests
moments això no és possible, no ho descarta tal vegada en un
futur pròxim, però ara mateix no es pot comprometre a donar
sortida a aquesta segona modalitat de Formació Professional al
nou centre de Santa Eulària. 

Per tant, li demanaria o bé que ho retiràs o si per a vostè és
molt important i no creu que ho hagi de retirar, tal vegada que
faci un altre punt entre les propostes i no quedi inclòs en la
primera de manera que puguem arribar a un acord i tenir
consens en la família de formació professional marítim
pesquera. Aquí, estam tots d’acord i en l’altra, com dic, no li
podem donar el vot favorable perquè el Govern en aquests
moments no ho considera viable.

Quant al segon punt de la seva proposta, pensam que els
centres integrats de nova creació precisen d’una distribució
espacial adequada a les seves funcions i el nou centre de Santa
Eulària no disposa d’aquestes característiques. A més, els
centres integrats han de reunir dues condicions per constituir-se,
una que hi hagi famílies professionals per tal de no desaprofitar
recursos ni espais i que el mateix no s’imparteixi a
l’ensenyament d’ESO. El reconduir la situació que vostè
proposa implicaria moviments d’alumnat d’ESO i d'FP d’un
centre a l’altre ja que la creació d’un centre integrat implica un
canvi d’alumnat d’ESO a altres instituts i no creim que sigui el
moment adequat durant aquest curs escolar fer un nou centre
integrat.

De tota manera, quan les circumstàncies millorin és intenció
del Govern posar en marxa centres escolars d’aquests tipus per
tal de donar resposta real a aquestes demandes que som
conscients que existeixen.

Pel que fa al darrer punt, sobre la bona difusió de la
informació sobre l’oferta existent en Formació Professional a
l’illa d’Eivissa, bé, crec que du un reconeixement implícit que
aquesta bona difusió no s’ha estat fent durant els últims anys, a
la passada legislatura, perquè ara mateix s’empra el mateix
procediment que abans. Per tant, si ara no és correcte tampoc no
era llavors i no es va fer res per millorar-ho. 

De tota manera, sí que sabem que el Govern ara mateix estar
per la labor d’incrementar la informació, sobretot pel que fa al
tema digital, de noves tecnologies que és molt accessible i molt
atractiu per a la gent jove. Des del Grup Parlamentari Popular
també serem reivindicatius en aquest sentit demanant-los que
tota la informació que hi hagi quant a l’oferta de Formació
Professional a la nostra illa tengui la difusió que ha de tenir i
arribi a tots els joves i alAlotes que en tenguin interès i que
tenguin aquesta oportunitat al seu abast.

Això és un poc la nostra resposta a les seves propostes. Per
tant, el primer punt ens agradaria poder-lo votar conjuntament
i reiter la petició que separi les dues modalitats que demana, al
segon votaríem en contra, i, al tercer, també li donaríem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sra. Marí, té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. En primer lloc, vull agrair al Sr.
Alorda el seu suport a aquesta proposició no de llei, en nom
d’Eivissa se li agraeix el suport.

Quant a la portaveu del Grup Parlamentari Popular crec que
convendria fer un parell d’aclariments. En primer lloc, dir allò
que hi ha conceptes que és veritat que la majoria són, els
conceptes són relatius segons allò que a vegades un entén o
deixa d’entendre. Ho dic perquè, és clar quan un espera molt és
cert que a vegades pot semblar que allò que es fa és poc. A mi
em passa. 
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Jo també a la legislatura passada m’hauria agradat que
s’hagués fet molt més i pens que això a vegades ens pot passar
a tots, però qualificar la feina que es va fer en infraestructures
educatives de poc productiva a mi em dol una mica perquè vaig
fer tot allò que vaig poder i molta feina perquè no fos així, però
bé, el temps també posarà cadascú al seu lloc i ho veurem, però,
com pot dir-se que ha estat una legislatura poc productiva quan
es va ampliar l’escola de l’Urgell, es varen fer les modificacions
a l’escola de Can Raspalls, es va fer la nova escola d’Es Vedrà
de Sant Agustí, es va acabar i es va -diríem- fer quasi tot i
acabar el Conservatori de Música, es va fer tota la ampliació de
Poeta Villangómez, es varen reformar els dos instituts d’Eivissa
Blanca Dona i Isidor Macabich, es varen reformar els dos CEIP
de Sant Antoni, es va deixar acabat -i per això s’ha pogut
inaugurar al cap d’un mes de vostès haver entrat- tot l’institut de
Sant Antoni, Sa Serra s’inaugurarà aquest curs. Vol dir, que es
varen fer, sinó no s’haurien inaugurat, perquè no crec que en un
mes siguin capaços de fer un institut.

Sa Bodega s’ha aturat és cert perquè hi ha hagut els
problemes amb les restes arqueològiques i voldria recordar-li
que vostès ja fa deu mesos que manen i que Sa Bodega està
d’aquella manera. Per tant, no digui que no va ser productiu,
segurament no va ser tan productiu com ens hauria agradat, però
jo pens que les coses.., cada cosa s’ha de veure amb un mínim
d’objectivitat i això, ja continuarem fent balanços amb el temps.

Quant al tema de..., una mica això que vostès no varen fer i
nosaltres vàrem fer i aquest discurs que es fa tan sovint en temes
d’educació, voldria recordar que sí, que les forces progressistes
han manat uns anys, però que també uns altres anys ha governat
el Partit Popular i que a veure si d’una vegada..., com a mínim,
a mi em pareix poc coherent retraure el passat quan, com a
mínim, vostès tenen, per dir-ho així, la meitat de la
responsabilitat. Per tant, que cadascú assumeixi la seva meitat
i mirem de fer una mica més de feina i no tants de retrets. Seria,
com a mínim, el meu discurs.

Quant a l’esmena que hem proposa al primer punt allò que,
si li sembla bé, jo senzillament afegiria una frase, en el primer
punt, del tipus que “els estudis que s’hauran d’implantar, en
primer lloc, siguin els de la família marítimopesquera” i així ho
deixaríem resolt. Vull dir que quan s’implantin aquests estudis
els que s’hagin d’implantar o els que s’hauran d’implantar, en
primer lloc, siguin la família marítimopesquera. Ho dic perquè
va ser el Consell Escolar de Santa Eulària el que va decidir que
en segon lloc deixar aquesta família, senzillament seria per
respectar l’opinió del Consell Escolar de Santa Eulària. No tenc
cap inconvenient a deixar la família marítimopesquera perquè
sé que és molt important. Per tant, si voleu una frase com que
“els estudis que s’hauran d’implantar en primer lloc seran el de
la família marítimopesquera”, punt. I així es deixa clar. Si amb
el temps es volen implantar els altres doncs ja vendran, com que
tampoc no hi ha un termini temporal, ...

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sra. Presidenta, podríem parar un minutet per tal d’arribar
a un acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, feim un recés d’un minut. Molt bé. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió? Sra. Marí, diria com queda?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí. Acceptaríem que el primer punt fos: “Donar suport a la
implantació dels estudis de formació professional
marítimopesquers al nou centre de Santa Eulària del Riu”.
Llevaríem “edificació i obra civil”, crec que és el més senzill.
Per tant, llevaríem senzillament “i d’edificació i obra civil”, i la
frase quedaria tal qual. 

En el segon punt hi ha una disparitat de criteris i el punt
tercer també s’acceptaria. Per tant, l’1 i el 3 s’acceptarien i el 2
el votaríem. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, el punt 1 i 3 quedarien aprovats per assentiment...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Amb l’esmena feta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb l’esmena del punt número 1 llevant “edificació i obra
civil”...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

...i passaríem a la votació del punt número 2, que és on no hi ha
acord. Doncs, passaríem a votar el punt número 2.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

O el retiram per a una nova ..., el retiram pendent d’un nou
estudi d’una altra PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, quedaria la proposició, perquè s’aclareixin els
serveis de la casa...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Retiram el punt 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es retiraria el punt 2. D’acord. Així podríem dir que
aprovam aquesta proposició no de llei per assentiment, i
arreglam un poc la tarda.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Perfecte. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs, s’aixecaria la sessió perquè no hi ha més
assumptes a tractar.
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